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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, 

1. Vyučovanie v špecializovaných priestoroch  

2. Možnosti vyučovania v špecializovaných priestoroch  na našej škole 

3. Možnosti vyučovania v  priestoroch  mimo školy 

 

  

 

kľúčové slová  

vyučovanie, špecializovaný vyučovací priestor,  žiak, učiteľ, vyučovacia hodina, projekt, skupinové a 

kooperatívne vyučovanie, zážitkové učenie, vychádzka, exkurzia, on-line vyučovanie, dramatizácia 

 

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

Na stretnutí klubu sme vychádzali zo školského zákona 245/2008 a z vlastných skúseností. 

 

1. Vyučovanie v špecializovaných priestoroch  

Na poslednom stretnutí klubu sme sa zaoberali organizačnými formami. Zhodli sme sa,  že učiteľ sa má 

na každú vyučovaciu hodinu starostlivo pripraviť, premyslieť jej štruktúru, činnosť žiakov, použitie 

učebných pomôcok a iné. Aby bola vyučovacia hodina efektívna a tvorivá, musí dodržiavať a efektívne 

využiť čas vyučovacej hodiny v komunikácii so žiakmi vylúčiť nadbytočné slová a vety starostlivo 

pripraviť organizáciu práce zabezpečiť pozvoľný, nerušený priebeh z jednej časti hodiny do druhej časti 

udržiavať aktivitu všetkých žiakov počas celej hodiny rešpektovať individuálne osobitosti žiakov tak, aby 

boli všetci žiaci zapojení do aktívnej činnosti. 

Podľa typu prostredia  rozlišujeme  vyučovanie v triede, v špecializovaných priestoroch školy a 

vyučovanie v mimoškolských priestoroch . 

Vo väčšine prípadov prebieha vyučovacia hodina v klasickej triede...avšak aj z klasickej triedy môžeme 

vytvoriť pomocou pútavých učebných pomôcok, didaktickou technikou, nástennými novinami, vhodným 

nábytkom pomocou fantázie netradičnú, špecializovanú učebňu nádychom domova, ostrovu istoty, 

bezpečia, pokoja. Samozrejme všetko musí byť v súlade s vyhláškou č. 527/2007 Z. z. Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 

Medzi špecializované vyučovacie priestory patria : 

a) špecializované priestory v areáli školy – odborné učebne, odborné laboratóriá, počítačové 

učebne, posilňovne, jazykové laboratóriá, záhrada školy, altánok školy, park školy a 

podobne 

b) priestory mimo školy - pracoviská duálnych partnerov školy, múzeá, kaštiele, parky 

kaštieľov, ihriská 

Cieľom nášho klubu je zaoberať sa s možnosťami výberu vyučovacích metód, foriem, priestorov, 



pomôcok ... pre skvalitnenie klímy a atmosféry v triedach, pre zvýšenie kvality práce s informačnými 

technológiami  a hľadať nové a prehodnotiť tradičné, osvedčené,  najvhodnejšie metódy aj pre žiakov 

s IVVP. S ohľaduplným, dôkladne premysleným individuálnym spôsobom a vzhľadom na ich problém 

pristupovať k žiakom s IVVP a to obzvlášť platí pri činnosti v špecializovaných priestoroch a ešte viac 

v priestoroch mimo školy. Dbať na to, aby sa introvertní alebo nadaní žiaci nestali terčom posmechu 

žiakov s poruchami správania, napríklad nevyzveme dysgrafika, aby nám prečítal, čo je napísané pod 

obrázkom, alebo aby sme neposlali k tabuli niečo napísať dyslektika a podobne. Vynaložiť maximálne 

úsilie na to, aby všetci účastníci vyučovacieho procesu odchádzali domov spokojní, s novými poznatkami, 

vedomosťami a s pocitom úspechu a prospešnosti. 

2.Možnosti vyučovania v špecializovaných priestoroch  na našej škole 

K dnešnému dňu máme na škole nasledovné špecializované priestory: 

odborné učebne teoretického vyučovania, 

odborné učebne praktického vyučovania, 

odborné laboratóriá,  

počítačovú učebňu,  

posilňovňu, 

športový areál, 

školský pozemok, 

altánok,  

park. 

Momentálne pracujú členovia vedenia školy na možnosti zriadiť jazykové laboratóriá a zmodernizovať 

zariadenie ostatných učební. 

Odborné učebne teoretického a praktického vyučovania a  odborné laboratóriá využívame hlavne na 

hodinách odborných predmetov a odbornej konverzácie. Počítačovú učebňu využívame sporadicky na 

všetky vyučovacie predmety. Posilňovňu a športový areál využívajú hlavne na hodinách telesnej výchovy. 

Školský pozemok na hodinách rastlinnej výroby. Altánok je obľúbeným miestom triednických hodín 

a hodín etickej výchovy ako aj park školy. 

 

3.Možnosti vyučovania v  priestoroch  mimo školy 

Duálni partneri školy, podniky a organizácie podporujúce štúdium na našej škole podľa potreby a na 

základe dohody umožňujú navštíviť ich pracoviská a v ich priestoroch za pomoci a v spolupráci s ich 

odborníkmi odučiť vyučovaciu hodinu. Vo vlastivednom múzeu v Galante, renesančnom kaštieli 

Esterházyovcov v Galante a v múzeu HOLOKAUSTU v Seredi sme odučili hodiny dejepisu, literatúry, 

občianskej náuky a etickej výchovy, v poľnohospodárskych podnikoch hodiny rastlinnej a živočíšnej 

výroby, na Devíne dejepis a literatúru aj so žiakmi z partnerskej školy, ekológiu a fyziku pri vodnom diele 

Kaskády, v Hvezdárni v Hurbanove fyziku, v Národnom múzeu Bratislave fyziku, 

v Materiálovotechnologickej fakulte STÚ Bratislava so sídlom v Trnave laboratórne práce, hodiny 

literatúry v Galantskej knižnici, v mestskom parku matematiku, etickú výchovu a občiansku náuku 

a mnohé iné. 

Realizácia takýchto vyučovacích hodín mimo školy si vyžaduje pri práci dodržiavanie BOZP predpisov 

platných v špecializovanej učebni alebo v exteriéri školy. V niektorých prípadoch je potrebné použitie 

ochranných pracovných pomôcok, žiakov treba  poučiť pred samotným začatím práce v špecializovanej 

učebni. Rovnako je potrebné dodržiavanie BOZP predpisov platných v  externých spoločnostiach, ktoré sa 

spolupodieľajú na realizácii aktivity. Žiaci sú poučení a upozornení na riziká priamo aj odborníkom z 

daného prostredia. Je potrebný aj súhlas rodičov. 

Momentálne na základe školského covid semaforu poskytujeme žiakom on-line vyučovanie: 



študijné materiály s výstižným textom, obrázkami, prezentácie, testy, videá a cez Zoom, Google Meet, 

Viber a telefón vysvetľujeme nové učivo, podmienky, možnosti tvorby projektov a prezentácií, teoretické 

poznatky, praktické využívanie teoretických poznatkov, technológie opráv, odborných postupov, ale aj na 

riešenie väčších i menších súkromných problémov, posielame si zimné, jarné zábery z našich dvorov, 

vianočné a veľkonočné pozdravy a podobne. 

 

 

13.Závery a odporúčania: 

 

Odporúčania – námety 

Naďalej systematicky a zámerne pracovať so žiakmi.  

Individuálny prístup k žiakom, všetci majú menšie – väčšie problémy. 

Spolupráca s rodičmi. 

Využiť spoluprácu s odborníkmi CPPPaP  v Galante.  

Pravidelne dopĺňať učebné pomôcky, didaktickú techniku a spríjemňovať atmosféru v 

triedach.  

Obnoviť nábytok. 

Starať sa o kvety a zeleň v školských priestoroch. 

Dôkladnú pozornosť venovať e-learningu. 

 

Vyhláška č. 527/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta  

 - miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

Dátum konania stretnutia: 9.4.2021 

Trvanie stretnutia: od 14,40 hod  do 17,40 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Agnesa Lovászová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Alžbeta Bánosova  SOŠtechnická Galanta 

3. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 


