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11. Manažérske zhrnutie: 

Zasadnutie klubu sa konalo ONLINE.  
Diskusia o stave vybavenia robotického krúžku.   
Diskusia o nových technológiách a možnosti ich využitia vo vzdelávaní 
Kľúčové slová: 
#elektromobilita, #IOT,  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

a. Zatiaľ sa ešte vo verejnom obstarávaní koná, čakáme na výsledok. Zatiaľ sa bude 

krúžok robiť formou programovania Arduina a Micro:bit cez simulátory 

b. V rámci zasadnutia klubu sa členovia rozprávali o nových technológiách, ktoré sa v 

rámci odborov súčasných a snáď aj budúcich budú môcť na škole použiť, resp. kam 

smerovať záujem školy v nových odboroch. Podľa trendu všeobecne by to malo 

byť v domácej a priemyselnej automatizácii, robotiky, riadiacich systémoch, elek-

tromobilite a obnovených zdrojoch energie. Budeme naďalej sledovať novinky a 

vzájomne sa oboznamovať.  

 

13. Závery a odporúčania: 

a. Sledovať vývoj nových technológií a uvažovať o ich začlenení do výučby 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ján Boroš  

15. Dátum 07. 12. 2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Boroš 

18. Dátum 07. 12. 2021 

19. Podpis  

 

Pozn. Zápisnicu z priebehu  kurzu vyhotovil Ing. Boroš  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ONLINE  

Dátum konania stretnutia: 08. 12. 2021 

Trvanie stretnutia: od 15:00 – 18:00 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Ján Boroš  SOŠE Trnava 

2. Ing. Miroslav Gonda  SOŠE Trnava 

3. Matej Kusý  SOŠE Trnava 

4. Ondrej Hesko  SOŠE Trnava 

5. Ing. Vladimír Andris  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


