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i. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Ján Boroš 

j. Odkaz na webové sídlo zverejnenej sprá-

vy 

www.trnava-vuc.sk 

https://sose-trnava.edupage.org/ 

 
k. Manažérske zhrnutie: 

Robotický krúžok a stav jeho vybavenia.  Kurz Micro:bit Smart home 

• Kľúčové slová:  #TinkerCAD, #ARDUINO, #Micro:bit  
 
 
  
 

 

          

http://www.trnava-vuc.sk/
https://sose-trnava.edupage.org/


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

1. Ing. Boroš informoval klub o o tom, že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie zo 
strany VUCTT na hardwer z projektu. Zároveň SOŠE Trnava rozbieha vlastné kroky na vy-
bavenie krúžku.  

2. Ing. Boroš tiež informoval členov klubu o ukončení kurzu Micro:bit zameraného na KIT  
SMART HOME. Kurz ukončil 3.4.2022 obdržal už aj certifikát. Kurz sa zameriava na prácu 
so sadou Smart Home Kit od výrobcu ELECFREAKS. Pre absolvovanie bolo potrebné, aby 
účastníci už vedeli pracovať s micro:bitmi (nahrávať programy z prostredia MakeCode či 
pracovať so vstupno-výstupnými kolíkmi). Je odporúčané mať najprv absolvovaný aspoň 
kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný. Kurz je primárne určený pre učiteľov a uči-
teľky informatiky na základných a stredných školách. Kurz trvá 4 týždne a obsahuje 4 ka-
pitoly, ktoré sa v jednotlivých týždňoch preberajú.   

 
 

 

 

 

 

m. Závery a odporúčania: 

• Pokračovať v snahách získať HW ku krúžku 

• Odporúčanie pre členov klubu absolvovať školenia na kurz Micro:bit 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

3. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ján Boroš  

4. Dátum 31. 05. 2022 

5. Podpis  

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

7. Dátum 31. 05. 2022 

8. Podpis  

 

Pozn. Zápisnicu z priebehu  kurzu vyhotovil Ing. Boroš  

  



 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 
 
Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektu-

júc potreby trhu práce 

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1 

Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Klub elektro a IKT – bez písomného výstupu  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 107  

Dátum konania stretnutia: 31. 05. 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 

    

    

    

 


