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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu sa zameralo na výmenu skúseností z vyučovania odborných predmetov, odborného 

výcviku a praxe pedagógov klubu.  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

 definícia kľúčových faktorov z hľadiska odbornej praxe  

 výmena skúseností z odborného pedagogického hľadiska 

 návrhy aplikácií skúseností každého odborného pedagóga do vyučovacieho procesu 

 diskusia k návrhom  

 

    Hlavnou  časťou stretnutia pedagogického klubu elektrických odborných  predmetov bolo 

poukázať na  výmenu skúseností medzi členmi klubu z hľadiska odborného výcviku a teoretického 

vyučovania odborných predmetov. Pedagógovia sa zamerali na jednotlivé odborné poznatky 

z hľadiska vyučovania svojich predmetov. Dôraz sa kládol na nosné predmety ako je elektrotechnika, 

elektrické merania, automatizácia a odborný výcvik. Pedagógovia komunikovali na odbornej úrovni, 

odborné znalosti  a zručnosti sa snažili aplikačne začleniť do vyučovacieho procesu a uplatniť ich   

v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu.  

   Učiteľ  Ing. Milan Ďurč poukázal na skúsenosti z firmy a poznatky, ktoré nadobudol z praktickej 

výroby a ako ich bude využívať aj na vyučovacom proces a zároveň si ostatní pedagógovia klubu 

mohli ozrejmiť, aký trend vývoja v oblasti automatizačnej techniky sa momentálne využíva. 

   Učiteľ Ing. Pavol Zajac poukázal na význam diagnostikovania a merania elektrických zariadení, 

ako revízny technik sa zameriaval na končiaci /maturitný ročník/ a význam pre žiakov aj z pohľadu 

získania odbornej spôsobilosti žiakov a to konkrétne paragrafu 21 podľa vyhlášky 508. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
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    Učiteľ Ing. Ján Kunik sa zameral na význam zapájania v elektrickej inštalácií a prispôsobenie 

tematického plánu a začlenenie nových spôsobov pripájania a oživovania elektrických rozvádzačov. 

Výmena skúsenosti sa definovala  aj pre druhý a tretí ročník žiakov v odbore mechanik elektrotechnik, 

vytvorila sa selekcia odborných vedomostí z hľadiska tematického plánu pre tieto ročníky. 

Špecifikovali sa odborné názvy zariadení ako častí celkov – zosilňovače, zdroje atď. Význam a 

využitie logických členov sa zadefinovalo z hľadiska konkrétnych aplikácii v praxi aby žiaci 

pochopili význam v jednotlivých zariadení. 

   Členovia klubu prispeli do diskusie s odbornými vedomosťami, skúsenosťami  a vytvorenými 

zručnosťami z odbornej praxe. V rámci daného stretnutia sa pedagógovia dohodli, v ktorých fázach 

vyučovacieho procesu je vhodné začleniť vlastné skúsenosti aby žiaci lepšie pochopili význam 

preberaného učiva. Zároveň sa poukázalo na konkrétne príklady a riešenia z odbornej praxe v 

elektrotechnike, ktoré by sa mohli  riešiť  na elektrotechnických predmetoch. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

    Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli význam odborných vedomostí pedagógov z oblasti 

elektrotechniky a zároveň neustáleho sledovania vývojových trendov. Výmena poznatkov a  

skúsenosti pedagógov vytvorila lepší prehľad pri aplikácii týchto poznatkov do vlastného 

vyučovacieho procesu.  

    Na podnet jednotlivých  skúseností sa pedagógovia dohodli zahrnúť viac poznatkov a zručností  

s odbornou tematikou do nasledujúcich tematických celkov odborných predmetov v odbore mechanik 

elektrotechnik: 

      -      Automatizácia, 

- Cvičenia z elektrických meraní, 

- Odborný výcvik. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  05. 10. 2021 

Trvanie stretnutia:       od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 


