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    Kľúčové slová:

Revízia  platných  vzdelávacích  štandardov,  naplnenosť  jednotlivých  ročníkov,
materiálovo  –  technické  zabezpečenie  výučby,  plánovanie  a príprava  nasledujúceho
školského roku.

Krátka anotácia :

Pedagogický  klub  sa  konal  v inom  dátume  ako  bolo  uvedené  v pláne  práce  kvôli
pracovným  povinnostiam  členov  klubu  na  detašovanom  pracovisku  ÚVTOS
Leopoldov.
Členovia pedagogického klubu odborných predmetov – učitelia a MOV našej školy sa
na  stretnutí   venovali  výmene  informácií  o vzdelávacích  štandardoch  jednotlivých
učebných a študijných odborov. Oboznámili sa  so špecifickými problémami vo výučbe.
Zaoberali   sme  sa  inováciou  materiálovo  –  technického  zabezpečenia  pre  potreby
ďalšieho vzdelávania žiakov v oblasti teoretickej, ale aj praktickej. 
Následne sa riešili nové návrhy a pripomienky pre nový školský rok. 

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


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

1. V  úvode  stretnutia  klubu  sa  členovia  oboznámili  s plánom  práce  počas
stretnutia. Zosumarizovali sme poznatky a informácie jednotlivých členov klubu
o vzdelávacích štandardoch v daných učebných a študijných odboroch.   Načrtli
sme  aj  problematiku  naplnenosti  odborov  na  našej  škole  pre  nadchádzajúci
školský rok. .

V  diskusii  prítomní  členovia  klubu  postupne  riešili  nutnosť  rozšíriť  a doplniť
materiálno  –  technické  zabezpečenie  teoretickej  výučby  a odborného  výcviku.
Pokračovali  sme  v riešení  lepšieho  prepojenia  teoretického  a praktického
vyučovania v elektroodboroch.  Ďalej sme diskutovali aj o aktuálnych projektoch do
ktorých  je  naša  škola  zapojená.  Tieto  budú  zdrojom  inovácií  využiteľných  pri
výučbe jednotlivých odborných predmetov ale aj na odbornom výcviku.
 

 2. Aktuálne návrhy :

- Pokračovať v dôslednej  výučbe žiakov podľa platných a aktuálnych 
vzdelávacích štandardov,

- Oboznámiť členov klubu s možnosťou výberu didaktickej techniky vyplývajúcej
z podstaty aktuálne prebiehajúceho projektu,

- Zapojiť členov klubu učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného 
výcviku do špecifikácie a výberu tejto techniky,

- Návrh zmien potrebných pre prípravu budúceho šk. roku.

Závery a odporúčania:
Vzhľadom na klesajúci počet denných študentov na našej škole a výpadok nosných
odborov je potrebné neustále zatraktívňovať výučbu na našej škole najmä novými
didaktickými pomôckami, technikou. Aktívnym prístupom k výučbe s kombináciou
s obnovou vybavenia učební a dielní by nám určite  pomôže pri zvyšovaní počtu
žiakov na našej škole.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online
Dátum konania stretnutia: 8.6.2021
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 Ľudovít Lacko, Bc. 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 Anton Lietava, Ing. 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.




