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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Dňa 23.3.2021 sa uskutočnilo siedme projektové stretnutie klubu IKT. Opäť sa kvôli zlej 
pandemickej situácii konalo formou online mítingu. Na klub boli prostredníctvom e-mailovej 
komunikácie pozvaní všetci v projekte zapojení členovia Pedagogického klubu IKT zručností. 
Klubu sa aj všetci pozvaní členovia zúčastnili.  
 
Pre tento deň sme mali v klube bohatý program vrátane vystúpenia hosťa Mgr. Martina Šechného. 
Počas klubu postupne vystúpili Ing. Martin Ambrozy s témou Raspberry PI, Mgr. Martin Šechný 
predniesol príspevok na tému Inovácií v IT vzdelávaní, Ing. Mária Hedvigová nám pomohla 
dokončiť našu mobilnú aplikáciu, Ing. Peter Vargovčík predstavil koncept budúcej výučby jazyka 
Python na škole. Program klubu uzavrela bohatá diskusia postupne k všetkým témam dňa. 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
Program stretnutia obsahoval tieto body: 
 

1. 15:00  Úvod 
2. 15:05 – 15:30 Martin Ambrozy – Raspberry PI 
3. 15:30 – 16:00 Martin Šechný – Inovácie v IT vzdelávanií 
4. 16:00 – 17:00 Mária Hedvigová – Pracovný list k mobilnej aplikácii 
5. 17:00 – 17:45 Python – učebné plány pre odbor IST SPŠE Prešov 
6. 17:45 – 18:00 Diskusia 

 
Ing. Peter Vargovčík otvoril stretnutie klubu, zoznámil účastníkov s programom stretnutia 
a odovzdal slovo prvému rečníkovi, ktorým bol Ing. Matin Ambrozy. Téma, ktorú si zvolil, sa 
venovala počítačovému spracovaniu obrazu. 
 
Po ňom nastúpil kolega Mgr. Martin Šechný, ktorý predstavil vízie smerovania výučby IT tak, ako 
ich prezentujú štúdie a vystúpenia na konferenciách venované tejto problematike. 
 
Ing. Mária Hedvigová nám prostredníctvom pracovného listu a osobnej asistencie uľahčila cestu 
vývoja našej prvej mobilnej aplikácie 
 
Ing. Peter Vargovčík prijal výzvu a predstavil nám návrhy tém budúcich učebných plánov 
venovaných programovaniu v jazyku Python. 
 
Záverečná diskusia k jednotlivým príspevkom bola obrazom názorovej pestrosti a zároveň 
spoločných cieľov, ktoré chceme aj týmto klubom dosiahnuť.  Vystriedali sa v nej všetci zúčastnení. 
Rozoberali sme tiež aktuálne otázky dištančného vzdelávania. Na záver koordinátor klubu Ing. 
Vargovčík poďakoval všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a ukončil stretnutie klubu. 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Toto pracovné stretnutie klubu sa uskutočnilo dištančne a bez problémov. Obsahovalo teoretickú 
i praktickú časť. Obe časti priniesli niekoľko podnetov vhodných pre výučbu a jej prípravu. Dohodli 
sme sa, ako výstupy zo stretnutia ďalej rozpracujeme do konkrétnych plánov a tém vyučovacích 
hodín. Zároveň sme navrhli rámcový plán ďalšieho stretnutia. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Peter Vargovčík 
15. Dátum 24.3.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Peter Vargovčík, Iveta Marcinčinová 
18. Dátum 24.3.2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.2.1 Zvýši ť  kvali tu odborného vzdelávania a pr ípravy 
ref lektujúc  potreby trhu práce 

Pr i j ímateľ:  Stredná pr iemyselná škola elektrotechnická,  Plzenská 1,  
Prešov 

Názov projektu:  Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce 

Kód ITMS projektu:  312011AGU7 

Názov pedagogického klubu: Ped. klub "IKT zručnosti" 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

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

Dátum konania stretnutia: 23.3.2021 

Trvanie stretnutia: od  15:00 hod do 18:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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 



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. Martin Vujčik  Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

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

    

    

    

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotky z pedagogického klubu 
 

 
 

 
 
 
 
 


