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11. Manažérske zhrnutie: 

Klub sa venoval zhodnoteniu svojej činnosti. Rozoberal ďalšie smerovanie zasadnutí. 

• Kľúčové slová:  #projekt, #VUCTT, #SOSE 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

a. Klub elektro a IKT – vznikol v rámci projektu „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1“. Stretávanie sa učiteľov „kabinetu elektro“ 

z miestnosti 226 s majstrami OVY v odbore TITT sa však uskutočňovalo už dávno predtým 

jednak „len tak si podebatovať“ ale aj hľadať možnosť vymieňať si názory v oblasti vývoja 

elektrotechniky, IKT  - technológií vo všeobecnosti. Pod hlavičkou projektu sa stretnutia 

stali oficiálnymi a plánovanými.  

b. Každé zasadnutie malo nejaký oficiálny bod/body, ktorých sa členovia klubu snažili držať, 

niekedy si pripravili prezentáciu na lepšiu vizuálnu komunikáciu. Vždy však bola možnosť 

debatovať aj mimo plánovanú tému. 

c. Klub sa zvyčajne schádzal v miestnosti 209 na prvom nadzemnom podlaží SOŠE, občas 

v miestnosti 109 a 224. Z dôvodu home officu sa viackrát uskutočnilo zasadnutie ONLINE 

prostredníctvom MS TEAMS 

d. Členovia si vymieňali skúsenosti vedomosti v oblastiach, ktorým sa venujú, či už rámci vy-

učovacieho procesu alebo súkromne.  

e. Na stretnutí pri hodnotení činnosti klubu sa rozhodli v takýchto stretnutiach pokračovať aj 

po skončení projektu so snahou pritiahnuť na debaty aj iných kolegov 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

a. Ďalej pokračovať v stretávaní sa klubu 

b. Výsledky výmeny informácií prenášať do vyučovacieho procesu 
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15. Dátum 26. 01. 2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Boroš 

18. Dátum 26. 01. 2022 

19. Podpis  

 

Pozn. Zápisnicu z priebehu  kurzu vyhotovil Ing. Boroš  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 209  

Dátum konania stretnutia: 25. 01. 2022 

Trvanie stretnutia: od 15:00 – 18:00 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Ján Boroš  SOŠE Trnava 

2. Ing. Miroslav Gonda  SOŠE Trnava 

3. Matej Kusý  SOŠE Trnava 

4. Ondrej Hesko  SOŠE Trnava 

5. Ing. Vladimír Andris  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


