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11. Manažérske zhrnutie: 
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Krátka anotácia : 

Členovia pedagogického klubu odborných predmetov a MOV na stretnutí prediskutovali a 

vyhodnotili súčasný stav a možnosti organizovania exkurzií, výletov a zúčastňovania sa na 

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

1. Úvod 

Vykonávanie exkurzií a zúčastňovanie sa rôznych druhoch výstav je súčasťou teoretického 

vyučovania na každej strednej škole a je jedným z dôležitých prvkov školských spoločenských 

a vzdelávacích aktivít.  

Cieľom organizovania exkurzií a návštev výstav, je zamerať pozornosť a záujem študentov na 

poznávanie výrobných technológií, materiálov, ekológiu a na rozširovanie ich poznatkov zo 

všetkých oblastí vedy, kultúry, športu a iných zaujímavých ľudských činností. 

Exkurzie sa by sa mali vykonávať v každom ročníku s pedagogickým dozorom a počtom žiakov 

v zmysle platných predpisov. 

Odborný obsah exkurzií by mal vyplývať z obsahu učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa 

v ročnom pláne školy. 

S cieľom podporiť a posilniť záujem žiakov o komunikáciu v cudzom jazyku sa organizujú aj 

zahraničné odborné exkurzie a výlety, ktoré bývajú často rozšírené aj o odbornú časť.  

Keďže exkurzie, výlety a účasť na výstavách sú kolektívne akcie, organizované pre jednu alebo 

viac tried školy, dochádza k lepšiemu vzájomnému spoznávaniu a k utužovaniu vzťahov nielen 

medzi samotnými študentami, ale aj medzi študentami a učiteľmi resp. aj medzi učiteľmi 

navzájom. 

 

2. Realizácia, diskusia a zhrnutie 

Dnes žijeme v dobe poznačenej covidovou pandémiou, ktorá výrazne ovplyvnila aktivity 

všetkých škôl a teda aj našej školy v oblasti organizovania exkurzií, výletov a účasti na 

výstavách. Napriek tomu sa podarilo v priebehu 1.polroka školského roka 2021/2022 

zorganizovať a zrealizovať niekoľko takýchto akcií. 

Realizované exkurzie: 

 8. októbra 2021 sa uskutočnila návšteva Hlohovského zámku.  

 október 2021 - naši žiaci sa zúčastnili na exkurzii po pamiatkach mesta Hlohovec 

Ako vidieť z príkladov je možné aj v tejto ťažkej situácii zrealizovať takéto akcie, aj keď len na 

regionálnej úrovni. 

Všetkým členom pedagogického klubu odborných predmetov a MOV však bolo veľmi ľúto, že 

sa nepodarilo zrealizovať žiadnu exkurziu, ktorá by bola zameraná aj na odbornú výchovu a 

vzdelávanie našich žiakov. 

Počas rozsiahlej diskusie sa členovia klubu sa zhodli na tom, že hlavným dôvodom, prečo sa 

žiadna odborná exkurzia neuskutočnila, je náročnejšie časové a logistické zabezpečenie takejto 

akcie, ako tých, ktoré sa už uskutočnili. Všetci však dúfame, že sa situácia v dohľadnom čase 

znormalizuje a výuka bude pokračovať štandardným spôsobom. 

 

Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu odborných predmetov a MOV na stretnutí prediskutovali a 

vyhodnotili súčasný stav a možnosti organizovania exkurzií, výletov a zúčastňovania sa na 

výstavách. Zhodli sa na tom, že aktuálny stav a situácia, zavinená pandémiou, neumožňuje v 

plnej miere realizovať tieto aktivity. Ak to však situácia dovolí, treba plne využiť každú 

možnosť, ktorá sa naskytne. Samozrejme, hlavným kritériom pre realizovanie takýchto aktivít, 

musí byť predovšetkým zabezpečenie ochrany a zdravia študentov a učiteľov. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu      

 

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

refektujúc potreby trhu práce 
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Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1 

Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Pedagogický klub učiteľov odborných predmetov a MOV bez 

písomného výstupu 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:          Stredná odborná škola technická 

                                                    F. Lipku 2422/5 

                                                    920 01 Hlohovec 

                                                    učebňa č. 4 

Dátum konania stretnutia:  2. 12. 2021 

Trvanie stretnutia:   od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1 Beáta Turzová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

2 Anton Lietava, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

3 Miloš Farkaš, Ing.  SOŠT Hlohovec 

4 Melichar Csóka, Ing.   SOŠT Hlohovec 

5 Rastislav Margetíny, Mgr. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

6 Peter Kašák, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

7 Ľudovít Lacko, Bc.  SOŠT Hlohovec 

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1.    

 


