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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Až do 25.5.2021 sme čakali na prvé živé stretnutie klubu IKT po návrate do škôl. V dôsledku 
pandémie sa väčšina predošlých klubových stretnutí uskutočnila dištančnou formou. Deviate 
projektové stretnutie klubu sa uskutočnilo v učebni LIT2 v budove SPŠE na Plzenskej 1 v Prešove. 
Stretnutie bolo teda výnimočné svojou formou, očakávala sa široká diskusia jednak k dôsledkom 
dištančnej formy výučby a tiež k metodikám, ako využiť zostávajúci mesiac v škole čo 
najefektívnejšie. Na klub boli prostredníctvom e-mailovej komunikácie pozvaní všetci v projekte 
zapojení členovia Pedagogického klubu IKT zručností. Zo stretnutia klubu sa ospravedlnili Ing. 
Mária Hedvigová a Ing. Martin Vujčík. Všetci ostatní členovia klubu sa stretnutia zúčastnili. 
 
Program klubu tentokrát tvoril príspevok Ing. Ondreja Konturu na tému Packet Tracer a jeho 
využitie pre návrh inteligentnej domácnosti. Ďalším bodom programu boli ukážky prác študentov 
v novom zavedenom predmete Technická grafika, ktoré predstavil Ing. Peter Vargovčík. 
Aj tentokrát sa k príspevkom rozprúdila široká diskusia a v závere sme si pripravili predbežnú náplň 
ďalšieho stretnutia. 



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

1. Packet Tracer – simulácia inteligentnej domácnosti 
2. Technická grafika – záverečné študentské výstupy 
3. Diskusia k téme Návrat do škôl po pandémii  
4. Návrh programu ďalšieho stretnutia 

 
Ing. Peter Vargovčík otvoril stretnutie klubu, zoznámil účastníkov s programom stretnutia 
a odovzdal slovo Ing. Ondrejovi Konturovi, ktorý nás všetkých oboznámil so základnou 
funkcionalitou simulačného softvéru Packet Tracer a odprezentoval nám návrh ovládania prvkov 
inteligentnej domácnosti (zapnutie/vypnutie ventilátora, otváranie okna) pomocou vzdialených 
nástrojov akým je napr. mobilný telefón. Výborné na celej prezentácii bolo, že sme si celý návrh 
mohli všetci sami vyskúšať na počítačoch v učebni. 
 
Ďalším bodom programu bola prezentácia záverečných žiackych prác v predmete Technická 
grafika. Ing. Peter Vargovčík prezentoval niekoľko študentských riešení, na ktorých predstavil 
preberané témy v softvérovom nástroji Blender, akými sú modelovanie stavby a postavy, textúry, 
technika sochárstva, kostrová animácia, práca s kamerou a strih videa. 
 
Diskusia k výučbe po návrate do škôl priniesla množstvo skúseností s riešením problémov 
nezodpovedného prístupu študentov počas dištančnej výučby, chýbajúceho sociálneho kontaktu, 
zmeny denného režimu, neodovzdávanie zadaní, opisovanie na písomkách, atď. 
 
Na záver sme navrhli témy pre budúce stretnutie klubu,  koordinátor klubu poďakoval všetkým 
zúčastneným za aktívnu účasť a ukončil stretnutie klubu. 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Toto deviate pracovné stretnutie klubu sa uskutočnilo po dlhej dobe po prvýkrát prezenčne, 
prebehlo bez problémov a prinieslo užitočné závery najmä v diskusii k návratu do škôl po pandémii. 
Zároveň bolo príjemnou skúsenosťou vyskúšať si prácu s Packet Tracerom. Pre ďalšie stretnutie 
sme prijali plán zoznámiť sa s nástrojom Matlab, predstaviť si aktivity projektových súťaží 
Robocup a FLL, zhodnotiť celoročnú činnosť klubu a nachystať témy pre rámcový plán budúcej 
činnosti klubu. 
 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Peter Vargovčík 
15. Dátum 26.5.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Peter Vargovčík, Iveta Marcinčinová 
18. Dátum 27.5.2021 
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: 25.5.2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

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

2. Mária Hedvigová neprítomná 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 neprítomní 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 
 

 
 


