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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie zamerané na využitie materiálových a vzdelávacích zdrojov z odborných predmetov 

ako je aj projekt Digiškola, ktorá poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby 

školských vzdelávacích programov, ako aj portál e – aktovka, ktorý sprístupňuje učebnice v 

digitálnej forme žiakom a učiteľom stredných škôl. Diskusia sa zaoberala ako používať 

projekty, ktoré majú slúžiť učiteľom ako pomoc pri tvorbe materiálov na skvalitnenie 

výučby. Ďalej sa diskutovalo o doplnení materiálovo výučbových prostriedkov ( CD, DVD, 

odborné filmy, Softwerové programy určené pre prácu v odbore, ktoré sú priebežne 

aktualizované, obrazy, tabule, mapy a schémy konštrukcií, )Vybavenie odborných učební 

podľa normatívu didaktickou technikou, dátový projektor, počítače, tlačiareň, kopírovací 

stroj a skener, video a DVD prehrávač, projekčné plátno, flipchart, rozhlasový prijímač, 

vizualizér, laserové ukazovátko, interaktívna tabuľa, ozvučenie učebne, kamera. V závere 

stretnutia sa prednieslo uznesenie. 

 

kľúčové slová: 

- práca s informáciami, využitie materiálových a vzdelávacích zdrojov z odborných 

predmetov 

- tvorba materiálov na skvalitnenie výučby 

- doplnenie materiálovo výučbových prostriedkov 



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

1. Hľadanie materiálových a vzdelávacích zdrojov  

2. Práca a používanie materiálových a vzdelávacích zdrojov  

3. Získavanie materiálových a vzdelávacích zdrojov 

 

 

 

1. Odporúčania: 
2. Každý člen klubu v rámci svojich predmetov predloží požiadavky na materiály aj 

s komentárom k materiálom. 

3. Na ďalšom sedení, každý člen podľa svojich možností zistí možnosti zaobstarania 

potrebných materiálov ( zdroje). 

 

 

 

Záver: 

4. Toto sedenie je zamerané hlavne na získavanie a využívanie materiálových zdrojov na 

svojich odborných hodinách a to aj s využitím materiálových zdrojov na príbuzných 

hodinách. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Galanta, SOS technická, miestnosť 0/1 

Dátum konania stretnutia: 17.03.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni  SOŠ technická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠ technická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠ technická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠ technická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠ technická Galanta 

 



 


