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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

Členovia klubu IKT PPV na stretnutí zhodnotili svoju činnosť v šk. roku 2020/2021. Dohodli 
konkrétne termíny stretnutí a oboznámili sa s rámcovým programom jednotlivých stretnutí v šk. 
roku 2021/2022. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
Hlavné body: 

a) Zhodnotenie činnosti PK IKT PPV v šk. roku 2020/2021 
b) Časový harmonogram a rámcový program stretnutí PK PPV v šk. roku 2021/2022 
 
Členovia PK IKT PPV sa v školskom roku 2020/2021 napriek pandémii COVID-19 stretli 9 krát. 
Až na záverečné v júni 2021sa nám podarilo absolvovať všetky naplánované témy. Témy 
jednotlivých stretnutí vyplývali z plánu práce a boli zamerané najmä na: 
        -prepojenie teoretického odborného vzdelávania s praktickým vyučovaním, 
        -využívanie programov pre NC stroje v praktickom vyučovaní,  
        -metódy problémového a projektového vyučovania, 
        -metódy rozvíjajúce kritické myslenie, 
        -prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia,  
        -uplatnenie aplikačného softvéru vo výučbe odborných predmetov,  
        -využitie CAM systémov v medzi-predmetových vzťahoch.  
Prezentáciu jednotlivých tém a následné diskusie členovia klubu zhodnotili ako prínosné, 
zaujímavé a získané postrehy a informácie využiteľné v ďalšej pedagogickej práci. Významným 
prínosom bola aj výmena skúseností s dištančným vzdelávaním počas pandémie. Členovia PK 
IKT PPV sa na stretnutí venovali zameraniu a organizácii práce v klube. Dohodli sme konkrétne 
termíny stretnutí a oboznámili sme sa s rámcovým programom jednotlivých stretnutí. Súčasťou 
každého stretnutia bude aj rozvoj počítačovej gramotnosti učiteľov –práca s aplikačnými 
softvérmi a možnosti ich využitia na odborných strojárskych predmetoch 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

V súčasnosti už niet pochýb, že premena tradičnej školy na modernú je postupným 
dlhodobým procesom, ktorého podstatou sú inovácie v školskej praxi. Stretnutia 
pedagogických klubov umožňujú svojim členom „inovácie“ prezentovať, prediskutovať, 
vyskúšať a následne zaviesť do svojej učiteľskej praxe.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Tomáš Papuga 
15. Dátum 04.09.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Vincent Tirčo 
18. Dátum 04.09.2021 
19. Podpis  

 

 

 


