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11. Manažérske zhrnutie:

kľúčové slová: 

Zenit, Autoopravár Junior, Mladý strojár, vyhodnotenie doterajších súťaží

krátka anotácia:

Vedúci  pedagogického  klubu  Ing.  Melichar  Csóka  privítal  členov  klubu  na  zasadnutí,  ktorého
témou  boli  Príprava  a vyhodnotenie  súťaží.  Členovia  pedagogického  klubu  vyhodnotili  úroveň
súťaží z predchádzajúcich školských rokov a navrhli súťaže na školský rok 2021/2022.

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


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

1. Význam súťaží pre žiakov a pre školu

2. Zhodnotenie vybavenosti školy

3. Oboznámenie s využitím dielní a učební po implementácií projektu

4. Krúžková činnosť

1. Význam súťaží pre žiakov a pre školu

Cieľom súťaží je porovnávanie výkonov  žiakov, zlepšovanie sa, zviditeľnenie sa  .

Z hľadiska školy cieľom súťaží je podpora a propagácia školy, zvýšenie záujmu žiakov o jednotlivé 
predmety, vedu i techniku , vedecké bádanie.

2. Zhodnotenie jednotlivých súťaží - účasti a výsledkov

Žiaci školy sa pred pandémiou Covid-19 aktívne zúčastňovali súťaží ako sú Zenit, kde získavali
prvé miesta v rámci kraja už niekoľko rokov za sebou, zváračských súťaží,  súťaže Autoopravár
Junior, pričom v minulosti v rámci oblastného i celoslovenského kola sa veľmi dobre umiesťovali.
Počas dištančného vzdelávania boli niektoré súťaže, ako napr. Technická olympiáda pre žiakov ZŠ
realizované on-line.

3. Návrhy súťaží

V školskom roku 2021/2022 sa členovia klubu dohodli na organizovaní školských kôl.  Po diskusii 
sa navrhli nasledovné súťaže:

- školské kolo súťaže Zenit: termín: apríl 2022, organizačné zabezpečenie: Ing. Peter 
Kašák

- školské kolo súťaže pre automechanikov III. ročník, termín: január 2022,   organizačné
zabezpečenie: Ing. Melichar Csóka

- školské kolo súťaže pre automechanikov II. ročník, termín: máj 2022,   organizačné 
zabezpečenie: Ing. Melichar Csóka

- školské kolo súťaže mladý strojár (zistenie najlepšieho strojára na škole v jednotlivých
ročníkoch) termín: jún 2022, organizačné zabezpečenie: Ing. Turzová

- školské kolo súťaže mladý zvárač: termín: november 2021: organizačné zabezpečenie: 
Ing. Beáta Turzová, Bc. Štefan Kubáň, Dávid Matušniak, Róbert Kadlečík

1. Plánovanie jednotlivých súťaží

Členovia klubu prebrali základné otázky súvisiace s  jednotlivými súťažami, naplánovali orientačné 
termíny, ciele jednotlivých súťaží, vypracovali pokyny, dohodli sa na spôsobe hodnotenia.



Po dohode s sa konkretizujú jednotlivé termíny a ceny za najlepšie výsledky.

Závery a odporúčania:

Členovia klubu navrhli súťaže na motivovanie žiakov a spopularizovanie techniky i školy. 

Odporúčanie :

- účasť čo najväčšieho počtu žiakov

- zapojenie sa do súťaží cez EDUPAGE – modul súťaže

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Melichar Csóka
2. Dátum 3.11.2021
3. Podpis
4. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Beáta Turzová
5. Dátum 3.11.2021
6. Podpis

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania  stretnutia:  prezenčne -  Stredná  odborná  škola  technická,  F.  lipku 2422/5,  920 01
Hlohovec učebňa č. 4

Dátum konania stretnutia: 3.11. 2021

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 16.00 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1 Melichar Csóka, Ing. SOŠT Hlohovec

2 Miloš Farkaš, Ing. SOŠT Hlohovec

3 Peter Kašák, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

4 Ľudovít Lacko, Bc. SOŠT Hlohovec

5 Anton Lietava, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

6 Rastislav Margetíny, Mgr. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

7 Beáta Turzová, Ing. SOŠT Hlohovec

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia
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