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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Členovia PK IKT PPV (počítačová podpora výroby) na stretnutí zhodnotili svoju činnosť 

v školskom roku 2021/2022.  

 

Kľúčové slová:  

Pedagogický klub, plán práce, hodnotenie činnosti. 

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


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

 

Hlavné body:  
Zhodnotenie činnosti PK IKT PPV v školskom roku 2021/2022 

 

Členovia PK IKT PPV (počítačová podpora výroby) sa v školskom roku 2021/2022 stretli 10 krát aj 

napriek pokračujúcej pandémii COVID – 19. 

 

Témy stretnutí v školskom roku 2021/2022 vyplývali z plánu práce a boli zamerané na : 

- prepojenie odborných predmetov s predmetmi praktického vyučovania 

- zvýšenie počítačovej gramotnosti učiteľov a žiakov v oblasti CAD-CAM systémov 

- oboznámenie sa s programovacími automatmi PLC od rôznych firiem 

- oboznámenie sa s pracovným prostredím a obslužným softwarom  PLC automatov 

- členovia PK IKT PPV riešili praktické úlohy pomocou hardwaru a softwaru od firmy Siemens 

 

Členovia klubu v diskusii kladne zhodnotili stretnutia, ocenili získané nové vedomosti.  

Prínosom boli hlavne získané skúsenosti s obslužným softwarom a konkrétnym hardwarom S7 od 

firmy Siemens, jeho využiteľnosť v odborných predmetoch ako aj na cvičeniach. Prínosné boli 

najmä praktické riešenia príkladov. 

13.  Závery a odporúčania: 
 

Premena tradičnej školy na modernú je dlhodobým procesom, ktorého podstatou sú inovácie 

v školskej praxi. Stretnutia členov klubu umožnili oboznámiť sa s novými poznatkami, prakticky si 

vyskúšať riadiace procesy výrobných systémov. Umožnili zaviesť získané poznatky do svojej 

učiteľskej praxe. 
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