
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a 

prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
3. Prijímateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Plzenská 1, Prešov 
4. Názov projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu 

práce 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGU7 
6. Názov pedagogického klubu  Ped. klub "IKT zručnosti" 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 18.1.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠE Prešov – LIT2 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Peter Vargovčík 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

https://spse-po.sk/zivot-skoly/86/inovacie-
edukacneho-procesu-pre-potreby-trhu-
prace/60/1.2.1-pedagogicke-kluby 

 
 



11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Dňa 18.1.2022 sa uskutočnilo 15. projektové stretnutie klubu IKT, v školskom roku 2021/22 je to 
v poradí piate stretnutie. Konalo sa prezenčne v učebni LIT2 v budove SPŠE Prešov na ulici 
Plzenskej 1. Program stretnutia uzavrel obdobie venované prioritne témam návrhu číslicových 
obvodov pomocou VHDL. Ako vždy, venovali sme sa aj výučbe Pythonu, dištančnému 
vzdelávaniu, dotváraniu ŠKVP k preberaným témam, či konkrétnej metodike výučby. Prezentácie 
na témy pre toto stretnutie klubu si pripravili Ing. Jozef Macej a Ing. Peter Vargovčík. 
Ku každej zo spomínaných tém prebehla na klube aj bohatá diskusia. 
 

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

1. Vyhodnotenie úspešnosti implementácie inovatívnych spôsobov konfigurácie číslicových 
obvodov pomocou jazyka VHDL v odborných predmetoch. 

2. Prehodnotenie typu a náročnosti úloh riešených v rámci cvičení z odborných predmetov 
zameraných na oblasť číslicovej techniky. Vízie do ďalšieho obdobia. 

3. Jazyk Python – zbierka príkladov 
4. Dištančné vzdelávanie – výhody a úskalia 
5. Témy budúcich klubových stretnutí 
6. Diskusia. 

 
Ing. Peter Vargovčík otvoril stretnutie klubu, zoznámil účastníkov s programom stretnutia 
a odovzdal slovo Ing. Jozefovi Macejovi, ktorý si pripravil prezentáciu a aktivity k prvým dvom 
bodom programu. 
 
Nasledoval rozbor úloh zo zbierky príkladov pre výučbu programovania v jazyku Python. Pre 
jednotlivé úlohy sme definovali  
 obdobie, kedy sú vhodné na použitie vo výučbe,  
 zručnosti, ktorých precvičenie úlohy sledujú. 
S úlohami pre Python členov klubu oboznámil Ing. Peter Vargovčík 
 
Diskusia na témy dištančného vzdelávania, tvorbu ŠKVP a tvorbu metodických materiálov 
prebiehala za aktívnej účasti všetkých členov klubu. 
 
Na záver koordinátor klubu Ing. Vargovčík poďakoval všetkým zúčastneným za aktívnu účasť 
a ukončil stretnutie klubu. 
 



13. Závery a odporúčania: 
 

Pätnáste pracovné stretnutie klubu ukončilo prioritnú tému VHDL. Výstupom zo stretnutia boli 
návrhy na inovácie ŠKVP a rozdelenie úloh pre najbližšie aktivity klubu.  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Peter Vargovčík 
15. Dátum 19.1.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Peter Vargovčík, Ing. Martin Broda, PhD. 
18. Dátum 19.1.2022 
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. 

 
 
 
 
 
 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie 

Špeci f ický c ieľ :  1.1.1 Zvýšiť  inkluz ívnosť  a  rovnaký pr ístup ku kval i tnému 
vzdelávaniu a  z lepšiť  výs ledky a kompetencie det í  a  
ž iakov 

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:  Pedagogický klub "IKT zručnosti" 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 
učebňa LIT2 

Dátum konania stretnutia: 18.1.2022 

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

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

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

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

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

9. Jozef Macej  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 IKT zručností (18.1.2022) 

 
 


