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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Prvé projektové stretnutie klubu IKT zručností sa konalo čerstvo po prechode na dištančné 
vzdelávanie v súvislosti s druhou vlnou pandémie Covid-19. Na klub boli prostredníctvom e-
mailovej komunikácie pozvaní všetci v projekte zapojení členovia Pedagogického klubu IKT 
zručností. V rámci tejto komunikácie sme si dohodli prezenčnú formu stretnutia v budove školy. 
Stretnutie sa podľa plánu uskutočnilo v učebni LIT 1. Klubu sa zúčastnili všetci pozvaní členovia, 
Ing. Mária Hedvigová sa klubu zúčastnila dištančne prostredníctvom mítingu Cisco Webex. 
V súlade s navrhnutým programom vystúpili so svojimi príspevkami dvaja rečníci – Ing. Jozef 
Macej a Ing. Peter Vargovčík. K obom príspevkom sa rozprúdila široká diskusia a tá pokračovala aj 
v rámci bodu, ktorý bol venovaný dištančnému vzdelávaniu.



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

Program stretnutia obsahoval tieto body: 
1. Nové trendy v číslicovej technike 
2. Dištančné vzdelávanie 
3. Zavedenie jazyka Python do výučby 

O nových trendoch v číslicovej technike si pripravil prezentáciu Ing. Jozef Macej. Predstavil nám 
výhody programovateľných hradlových polí, načrtol možnosti uplatnenia a zoznámil nás s formami 
a možnosťami výučby tejto problematiky na našej škole vrátane existujúceho technického 
vybavenia. 
S témou zavedenia jazyka Python do výučby vystúpil Ing. Peter Vargovčík. Prezentoval, aký nárast 
popularity tento jazyk vo svete dlhodobo zaznamenáva, uviedol tiež kľúčové prednosti tohto jazyka 
– dostupnosť vývojových nástrojov, jednoduchú syntax, povinné odsadzovanie, ktoré predurčujú 
Python pre výučbu programovania začínajúcich programátorov a predstavil svoje skúsenosti 
z prvých týždňov výučby.  
Obe prezentácie sa stretli so širokým ohlasom u členov klubu, rozprúdila sa živá diskusia, ktorá 
zároveň zaviazala zahrnúť do budúcich stretnutí klubu ich pokračovanie. Viacerí členovia klubu 
diskutovali o možnostiach implementácie nových poznatkov z oblasti číslicových obvodov do 
vyučovacieho procesu a tiež o možnostiach využitia IKT pri návrhu číslicových systémov a  
prejavili záujem o živú ukážku programovania hradlových polí. Ing. Mária Šandrejová 
konfrontovala Python s Javou, jej rozvinutým ŠKVP na škole a jej rozšírenosťou vo významných 
softvérových firmách a vyzvala na širokú diskusiu, ktorý jazyk v ktorom ročníku učiť. Ing. Martin 
Vujčík podporil Python ako jazyk, ktorý je jednoduchší na naučenie. Ing. Mária Hedvigová vyjadrila 
spokojnosť s učebnými materiálmi pre výučbu programovania v jazyku Python. Ing. Anna 
Dlugošová sa vyjadrila k otázke vhodnosti automatického určovania typu premennej v jazyku 
Python. Ing. Martin Ambrózy vyjadril spokojnosť s obsahom prezentácie, ktorá ho obohatila. 
Horúca téma dištančného vzdelávania priniesla širokú diskusiu o používaných metódach, technickej 
podpore, vybavenosti ako u učiteľov, tak aj u študentov, o komunikácii učiteľ-žiaci, možnostiach 
skúšania, hodnotenia, o projektoch a nárokoch na žiakov. V diskusii aktívne vystúpili všetci členovia 
klubu so svojimi skúsenosťami, problémami aj odporúčaniami. 
 

13. Závery a odporúčania: 

Pre najbližšie stretnutie klubu pripravia dnešní rečníci pokračovanie tém  
 Použitie hradlových polí v číslicovej technike 
 Programovanie v jazyku Python 
Ostatní členovia klubu si pripravia návrh tém, ktoré v budúcnosti odprezentujú a podelia sa opäť o 
nové skúsenosti z dištančného vzdelávania. Účastníci klubu sa dohodli, že k téme „Ktorý 
programovací jazyk učiť v ktorom ročníku“ sa ešte v niektorom z ďalších klubov vrátime.
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnuKa:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 
učebňa LIT1 

Dátum konania stretnuKa: 23.10.2020 

Trvanie stretnuKa: od  16:00 hod do 19:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Pr ior i tná os: Vzdelávanie

Špeci f ický  c ieľ : 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce

Pr i j ímateľ : Stredná pr iemyselná škola  e lektrotechnická,  P lzenská 
1,  Prešov

Názov projektu: Inovácia  edukačného procesu pre potreby trhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického k lubu: Ped. klub "IKT zručnose”

č. Meno a priezvisko Podpis InšKtúcia

1. Anna Dlugošová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

2. Mária Hedvigová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

3. Ondrej Kontura Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

4. Jozef Macej Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

5. Gabriela Mitrová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

6. Tibor Roland Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

7. Mária Šandrejová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

8. Peter Vargovčík Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

9. MarKn Vujčik Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

10. MarKn Ambrozy Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

č. Meno a priezvisko Podpis InšKtúcia

1. MarKn Broda Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov



Fotky z pedagogického klubu 
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