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11. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia

Členovia  pedagogického  klubu  učiteľov  odborných  predmetov  a MOV,  na  stretnutí  doplnili
informácie  o učebných  a didaktických  pomôckach  na  teoretickom  vyučovaní,  prediskutovali  a
vyhodnotili ich stav na škole a riešili špecializované učebne.

kľúčové slova

učebné a didaktické pomôcky na teoretickom vyučovaní

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

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


1. Doplnenie informácií o učebných a didaktických pomôckach
2. Zhodnotenie stavu učebných a didaktických pomôcok na škole
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1. Doplnenie informácií o učebných a didaktických pomôckach

Vzhľadom  na  inovácie  a zvyšovanie  úrovne,  členovia  pedagogického  klubu  boli  oboznámení
s dokumentami, ktoré prediskutovali a doplnili si informácie k danej téme:

 Dušan  Driensky  –  Roman  Hrmo  MATERIÁLNE  DIDAKTICKÉ  PROSTRIEDKY
Experimentálny učebný text grantového projektu KEGA Doplňujúce pedagogické štúdium
učiteľov technický ch odborných predmetov Bratislava 2004

 ZARADENIE  INTEGROVANÝCH  DIDAKTICKÝCH  PRACOVÍSK  DO
MATERIÁLNYCH  DIDAKTICKÝCH  PROSTRIEDKOV  DIDACTIC  WORKPLACES
INTO  MATERIAL  DIDACTIC  MEANS  Daniel  Kučerka1,  Roman  Hrmo2,  Monika
Kučerková3

 Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre deti  a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami Interný metodický materiál ŠŠI

 Využívanie didaktickej techniky na hodinách odborných predmetov The use of technology
in the lessons of vocational subjects Daniel Kučerka (ČR), Soňa Rusnáková (ČR), Štefan
Husár (ČR), Monika Kučerková (SR)

1. Zhodnotenie stavu učebných a didaktických pomôcok na škole

V rámci diskusie zhodnotili stav učených pomôcok pre teoretické vyučovanie  na škole. 

2. Návrh špecializovaných učební a jednotlivých krokov pri ich realizácii

Členovia klubu v rámci danej témy prediskutovali potreby špecializovaných učební, očakávania od
nich a dohodli jednotlivé kroky pri realizácii.

Jednotlivé návrhy budú predostreté na prerokovanie a schválenie na RŠ. 

1. Závery a odporúčania:

Na základe situácie je nutné sledovať moderné trendy, čo môže  poskytnúť vyššiu kvalitu prípravy
výučby, zlepšenie vedomostí a zručností študentov, tiež je možné lepšie preukázať spojenie teórie a
praxe.

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Beáta Turzová, Ing.
3. Dátum 18. 1. 2022
4. Podpis
5. Schválil (meno, priezvisko) Beáta Turzová, Ing.
6. Dátum 18. 1. 2022
7. Podpis
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PREZENČNÁ LISTINA

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

Dátum konania stretnutia: 18. 1. 2022

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do16.00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko 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. SOŠT Hlohovec

6 Peter Kašák, Ing. 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 Podpis Inštitúcia



1. Oľga Kropelová, Ing. SOŠT Hlohovec
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