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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom z našich stretnutí. Spoločne sme 

diskutovali, zdieľali odborné názory a postoje a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, zdieľanie odborných názorov, priemysel 4.0 

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

Hlavné body: 

1. Brainstorming. 

2. Zdieľanie názorov. 

3. Záver. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0, zvyšovanie kompetencií žiakov. 

Program stretnutia: 

 

1. Reflexia pomocou brainstormingu – generátor otázok. 



2. Zdieľanie OPS metódou akvárium. 

3. Záver a tvorba odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Na stretnutiach sme si opísali 4 základné prvky koncepcie 4.0: 

 Vertikálne prepojenie inteligentných výrobných systémov ( inteligentné továrne, 

výrobky..), inteligentnej logistiky a marketingu služieb so zreteľom na individuálne potreby 

zákazníka 

 Horizontálna integrácia prostredníctvom novej generácie globálnych sietí vytvárajúcich 

pridanú hodnotu, vrátane integrácie obchodných partnerov či spolupráca naprieč kontinentmi 

 Aplikácia techniky v celom životnom cykle výrobku 

 Zrýchlenie cez exponenciálne technológie, ktoré nemusia byť novinkou na trhu, no až teraz 

dostanú priestor na masový predaj z dôvodu rapídneho poklesu ceny a zvýšenia kvality ( 

senzory, čipy…) 

 

 K uvedenej koncepcii 4.0 má najbližšie pedagogická koncepcia konštruktivizmu. 

Zaoberali sme sa aj témou: hodnotenie študentov pri konštruktivistickom spôsobe vyučovania. 

Nakoľko je koniec školského roka a je to aktuálna téma. 

Učiteľ by tu totiž nemal hodnotiť žiakovu schopnosť reprodukovať vedecky správne odpovede, ktoré 

sa žiak na vyučovaní naučil (prípadne namemoroval), ale to, či žiak nejakým spôsobom rozvíja svoju 

schopnosť myslieť, vytvárať vlastné koncepty a úspešne nachádzať riešenia predkladaných 

prírodovedných problémov. Navrhujeme ako jednu z foriem preverovania žiakových vedomostí 

nasledujúci postup: zoznámiť žiaka s problémom, s ktorým sa v dovtedajšom vyučovaní nestretol (v 

zmysle, že je konceptuálne odlišný), pozorovať, ako tento problém žiak konceptualizuje a posúdiť, 

čo robí, aby ho vyriešil. Dôležitejšie ako konkrétne riešenie žiaka je poňatie (konceptualizácia) 

problému žiakom, jeho prístup k nemu. Pozorovaním, aké konceptuálne prostriedky žiak pri riešení 

problému používa, si môže učiteľ urobiť dostatočnú predstavu o tom, ako ďaleko je tento žiak na 

ceste smerom k fungujúcemu konceptuálnemu systému v danej tematike. Možnosťou preverovania 

schopností žiaka je tiež zadať mu problém, ktorý doteraz nemá identifikované štandardné riešenie. 

Za základné výhody konštruktivizmu považujeme: 

1.Je to metóda aktivizujúca a často aj zábavná – tým je motivujúca. 

 2. Vedie k jasnému pochopeniu učiva prostredníctvom doterajších znalostí a skúseností. Pre 

osvojenie intelektuálnej alebo praktickej vedomosti či zručnosti žiaci potrebujú, aby k novým 

poznatkom boli vedení na základe ich doterajších znalostí a skúseností – a práve to MO poskytuje. 



 3. Vyžaduje od žiakov myšlienkové pochody vyššieho rádu: riešenie problémov, tvorivé myslenie, 

analýzu, syntézu, hodnotenie atď.  

4. Žiaci sú podnecovaní, aby vnímali učenie ako činnosť, ktorú konajú oni sami, než ako niečo, čo na 

nich robia odborníci. 

 5. Umožňuje žiakom, aby prežívali radosť z toho, že sami veci objavili alebo riešia, čím zvyšuje ich 

vnútornú motiváciu. 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zdenka Ballayová 
15. Dátum 23.6.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr., Ing. Ondrej Holienčík 
18. Dátum  
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 



12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: kancelária ZPV 

Dátum konania stretnutia: 22.6.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod do 18:30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Zdenka Ballayová  SOŠ strojnícka 

2. Ing. Alena Kučeríková  SOŠ strojnícka 

3. Mgr. Anton Vlček  SOŠ strojnícka 

4. Mgr. Peter Franek  SOŠ strojnícka 

5. Ing. Michal Šerík  SOŠ strojnícka 

6. Mgr. Peter Čuraj  SOŠ strojnícka 

 


