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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Dňa 29.6.2021 sa uskutočnilo posledné desiate projektové stretnutie klubu IKT v školskom roku 
2020/21. Konalo sa opäť prezenčne v učebni LIT2 v budove SPŠE Prešov na ulici Plzenskej 1. 
Program stretnutia obsahoval hodnotenie prvého roku klubovej činnosti, prezentáciu študentských 
aktivít v súťaži Robocup a FLL a komunikovali sme tiež o témach, ktoré by sme chceli zaradiť na 
kluby v budúcom školskom roku. Využili sme zároveň príležitosť predstavenia funkcionalít 
softvéru Matlab školiteľmi firmy Humusof. Zo stretnutia klubu sa ospravedlnili Martin Vujčík 
a Jozef Macej. 
 
Diskusia k jednotlivým bodom programu bola aj tentokrát plodná. Vzhľadom na záver školského 
roka zahŕňala aj výstupy z dotazníkov spätnej väzby od študentov. 



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

1. Funkcionalita softvéru Matlab so zameraním na stredné školy 
2. Hodnotenie prvého roka klubovej činnosti 
3. Súťaže Robocup a FLL 
4. Témy budúcich klubových stretnutí 
5. Diskusia. 

 
Ing. Peter Vargovčík otvoril stretnutie klubu, zoznámil účastníkov s programom stretnutia a všetci 
sme sa pripojili na školenie firmy Humusoft k softvéru Matlab, ktoré prebiehalo online formou. 
 
Nasledovalo hodnotenie prvého roka klubovej činnosti, kde sme si pripomenuli jednotlivé aktivity 
klubu, zhodnotili pozitíva a negatíva a sformulovali odporúčania pre budúce klubové stretnutia. 
 
V treťom bode programu nás Ing. Peter Vargovčík oboznámil s aktivitami súťaží Robocup a FLL, 
v ktorých naši študenti dosiahli medzinárodné úspechy. 
 
V nasledujúcom štvrtom bode sa v širokej diskusii objavilo niekoľko cenných návrhov pre budúce 
stretnutia klubu, medzi ktorými rezonovala téma programovacieho jazyka Python a jeho využitia 
v predmete Embedované systémy pre mikropočítačové moduly Raspberry PI, tiež otázka, ako 
využiť aktivity programátorských a robotických súťaží vo vyučovacom procese. 
 
V záverečnej diskusii sme rozoberali aj výstupy z dotazníkov spätnej väzby, ktoré vyplnili študenti 
štvrtých ročníkov a navrhli sme niekoľko vylepšení pre budúcnosť vzdelávania na našej škole, napr. 
zdieľanie postrehov o študentoch jednotlivých tried a ich prístupe k učeniu medzi učiteľmi. 
 
Na záver koordinátor klubu Ing. Vargovčík poďakoval všetkým zúčastneným za aktívnu účasť 
a ukončil stretnutie klubu. 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Desiate pracovné stretnutie klubu bolo zároveň rozlúčkovým v školskom roku 2020/21. Výstupom 
zo stretnutia boli návrhy pre budúce aktivity klubu. Pretože nasleduje 3 mesačná prestávka, dohodli 
sme sa, že program najbližšieho klubu sformulujeme počas návratu do škôl v závere augusta.  
 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Peter Vargovčík 
15. Dátum 30.6.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Peter Vargovčík, Iveta Marcinčinová 
18. Dátum 30.6.2021 
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: 29.6.2021 

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 neprítomný 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 neprítomný 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 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotky z pedagogického klubu 
 

 
 

 


