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11. Manažérske zhrnutie: Projektové práce žiakov 
 

Kľúčové slová:  projektové práce žiakov, kvalita práce žiakov, funkčnosť, estetika, umelecké cítenie, 

samostatnosť, náročnosť,  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na projektové práce žiakov, ktorých praktická realizácia sa uskutočňuje 

počas odborného výcviku. 

 

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

 Význam projektových prác žiakov na odbornom výcviku. 

 Zisťovanie kvality výrobkov pri cvičných prácach žiakov.  

 Určenie náročnosti výrobku podľa tried a ročníkov.  

 Tvorba projektov práce žiakov podľa dosiahnutej úrovne na odbornom výcviku.  

 Zapájanie žiakov do samotnej tvorby pri návrhoch projektov. 

 

   Členovia klubu na svojom zasadnutí rozoberali význam projektových prác žiakov na odbornom 

výcviku. Po každom tematickom celku by mali žiaci vytvoriť samostatný výrobok, ktorý by overil ich 

dosiahnuté zručnosti z danej témy. Výrobky by boli ohodnotené známkou, pričom dôležitým kritériom 

by bola kvalita zhotovenej práce. Žiaci by však dopredu mali byť informovaní o nastaveniach 

hodnotenej kvality, aby ich cieľom bolo dosiahnuť nielen lepšiu známku, ale aj vyrobiť plnohodnotný, 

funkčný predmet. Majstri odborného výcviku navrhovali výrobky, ktoré by mohli zvládnuť jednotlivé 

študijné a učebné odbory podľa ročníkov. Do súvislosti sa dávalo aj učivo, ktoré sa preberá v rámci 

teoretického vyučovania na odborných predmetoch.  

   Prítomní majstri odborného výcviku a učitelia tiež skonštatovali dôležitosť zapájania žiakov do 

návrhov projektových prác. Samotní žiaci dávajú námety na úžitkové aj okrasné predmety, ktoré by 

v rámci odborného výcviku chceli vytvoriť. Rôzne stojany, svietniky, nástroje a podobné výrobky už 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
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navrhli žiaci a túto ich nápaditosť je potrebné podporovať. Rozvíja sa v nich nielen technické myslenie 

a kreativita, ale v nepodstatnej miere aj ich odborná spôsobilosť dôležitá pre prax. 

13. Závery a odporúčania: 
 

   Cieľom stretnutia bolo navrhnúť žiacke praktické projektové cvičenia tak, aby spĺňali funkčné a aj 

estetické vlastnosti výrobku. Projekty by mali naučiť žiakov, aby pri tvorbe výrobku premýšľali 

o najefektívnejšom postupe výroby. Zároveň je potrebné vsunúť do práce žiakov aj prvok umeleckej 

činnosti.  Ak umožníme žiakovi už v prvom ročníku vytvoriť si podľa svojho návrhu výrobok (prípadne 

mu pomôžeme a poradíme), ktorý si môže zobrať domov, tým pádom sa prezentuje pred svojimi 

rodičmi, priateľmi a známymi. Dáva tak do pozornosti svoju zručnosť a zároveň zvyšuje kredit našej 

školy. Preto musíme dbať na precíznej, funkčnej a estetickej práci žiakov už pri výrobkoch aj tých 

menej náročných a výsledky sa potom ukážu aj na zložitejších prácach. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  25.05. 2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Pavol Sekereš  SOŠ technická Tlmače 

5 Igor Matuška  SES a.s. Tlmače 

    

 


