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11. Manažérske zhrnutie: 
 

    Kľúčové slová: 

Oboznámenie sa s firmami, vzdelávanie sa žiakov na pracoviskách, inovácia výučby, 

implementácia poznatkov, obohatenie  teoretického  vyučovania a odborného výcviku, 

nadobudnuté vedomosti a zručnosti v kľúčových oblastiach. 

       
 

Krátka anotácia : 

 

Členovia pedagogického klubu odborných predmetov – učitelia a MOV našej školy sa  

na stretnutí  venovali výmene informácií o spôsoboch a fungovaní spolupráce našej školy 

s firmami v okolí. Oboznámili sa s externými pracoviskami a zaradení žiakov na nich.  

Venovali sme sa problematike implementácie – zapracovanie  inovácií získaných vo 

firmách do teoretického vyučovania a odborného výcviku. 

Následne sa diskutovalo o návrhoch na nové externé pracoviská pre zaradenie žiakov 

v ďalšom školskom roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. V úvode stretnutia klubu sa členovia oboznámili s plánom stretnutia. 

Zosumarizovali sme poznatky jednotlivých členov klubu so spoluprácou našej 

školy s jednotlivými firmami a zamestnávateľmi. S členmi klubu sme pokračovali 

v oboznámení  sa s externými pracoviskami na ktorých sú v tomto školskom roku 

naši žiaci zaradení, o  praktickej príprave, jej priebehu a fungovaní.   Diskutovali 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


sme aj o  problémoch spojených s výučbou na externých pracoviskách a najmä 

počas dištančného vyučovania. 

 

V diskusii členovia postupne prešli na možnosti využitia získaných nových 

poznatkov a inovácií vo výučbe na našej škole. Ďalej sme diskutovali aj o firmách, 

ktoré nie sú našimi externými pracoviskami, ale zároveň od nich získavame obraz 

o množstve inovácií využiteľných pri výučbe jednotlivých odborných predmetov ale 

aj na odbornom výcviku. 

  

 

 2. Aktuálne návrhy : 

 

- Pokračovať a rozširovať spoluprácu s miestnymi zamestnávateľmi, 

- Prostredníctvom exkurzií vopred žiakom predstaviť a ukázať firmy, v ktorých by 

mohli vykonávať odborný výcvik, 

- využívať získané vedomosti žiakov z externých pracovísk a ich prezentáciu 

ostatným spolužiakom v danom učebnom, alebo študijnom odbore , 

- aplikácia doterajších poznatkov do výučby teórie a praxe. 

 

 

Závery a odporúčania: 

Odporúčanie na neustále rozširovanie spolupráce s firmami a zamestnávateľmi 

v širšom okolí našej školy. Využívať potenciál týchto pracovísk na obohatenie 

výučby žiakov. Využívanie získaných informácií a poznatkov pri inovácii výučby na 

našej škole. 

Odporúčanie rozvíjania praktickej prípravy v spolupráci so spomínanými subjektmi. 

Odporúčanie využitia  informácií získaných počas diskusie pri ďalšej výučbe našich 

žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  online 

Dátum konania stretnutia:  20.4.2021 

Trvanie stretnutia:   od 14.00 hod. do16.00 hod.  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1 Beáta Turzová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

2 Anton Lietava, Ing.  SOŠT Hlohovec 

3 Miloš Farkaš, Ing.  SOŠT Hlohovec 

4 Melichar Csóka, Ing.   SOŠT Hlohovec 

5 Peter Kašák, Ing.  SOŠT Hlohovec 

6 Rastislav Margetíny, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

7 Ľudovít Lacko, Bc. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1.    

 


