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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  odborné súťaže, odborný výcvik, odborné predmety 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na organizovanie odborných súťaží na odbornom výcviku. Spojenie 

praktických odborných súťaží s teoretickým vyučovaním. Zosúladenie odborných súťaží podľa 

tematických plánov v jednotlivých odboroch. Spracovanie plánu odborných súťaží na našej škole. 

 

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

- odborné súťaže podľa jednotlivých vyučovaných odborov 

- zosúladenie teoretickej a praktickej časti súťaží v jednotlivých odboroch 

- postupná náročnosť súťaží podľa jednotlivých ročníkov 

- rozdelenie do súťaží učebných a študijných odborov 

- návrh harmonogramov, postupnosť a výber súťažiacich (triedne, školské, slovenské 

a medzinárodné 

- hodnotiace komisie v jednotlivých súťažiach a odboroch 

 

Súčasná situácia na Slovensku s prerušením vyučovania na stredných školách neumožnila tento 

školský rok organizovať na škole odborné strojárske súťaže: ZENIT v strojárstve a Mladý zvárač. 

Pravidelne si v nich naši žiaci merali svoje zručnosti so žiakmi iných technicky zameraných škôl. Ani 

menšie súťaže v rámci tried sa nestihli zorganizovať, nakoľko žiaci boli na riadnom vyučovaní 

prítomní len krátky čas. Napriek tomu členovia klubu sa venovali tejto téme. Navrhovali, rozoberali 

a pripravovali si plány a možnosti pre súťaže žiakov po skončení dištančného vyučovania. Hlavnými 

témami stretnutia boli: 

- odborné súťaže na našej skole a spracovanie plánu súťaží 

- termíny skupinových, triednych a celoškolských súťaží 

- príprava propozícii k jednotlivým súťažiam 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2


- zosúladenie súťažných otázok teoretickej a praktických častí súťaží 

- hodnotiace pravidlá jednotlivých súťaží 

 

Zhrnutie stretnutia: 

Všetci členovia klubu sa dohodli, že treba pokračovať v organizovaní odborných súťaží na našej 

škole. Odborné súťaže treba rozdeliť podľa jednotlivých učebných a študijných odborov. Náročnosť 

súťaží bude postupná a bude sa organizovať od prvého až po štvrtý ročník. Postupovať sa bude od 

skupinovej súťaže, po triednu súťaž, celoškolskú, medziškolskú, celoslovenskú a medzinárodnú. 

Odborná súťaž bude obsahovať učivo teoretické ako aj praktické. Hodnotiaca komisia bude zložená 

z nezávislých členov. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Organizovanie odborných súťaží na našej škole má veľký význam pre porovnávanie vedomostí 

a praktických zručností žiakov v rámci jednotlivých tried a tiež odborov. Súťaže s účasťou žiakov 

z iných škôl poskytujú vyučujúcim spätnú väzbu a možnosť porovnávania praktických a teoretických 

vedomostí našich žiakov so žiakmi príbuzných alebo identických odborov iných škôl. Takýmito 

súťažami sa zároveň škola dostáva do popredia a ukazuje svoju odbornosť a prípravu žiakov na svoje 

budúce povolanie. Klub sa dohodol, že treba v tomto trende pokračovať a zároveň sa zapájať aj do 

organizovania vyšších súťaží celoslovenského, prípadne medzinárodného charakteru. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  09. 02. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Igor Matuška  SES a.s. Tlmače 

    

    

 


