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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie klubu zamerané na tvorbu a úpravu RUP odboru autoopravár -  klampiar. Diskusia 

bola zameraná na počet týždenných vyučovacích hodín odborných predmetov v jednotlivých 

ročníkoch. Následne sa diskutovalo o vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie by mali predstavovať spoločný postup, prostredníctvom 

ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových 

kompetencií. V závere stretnutia sa prednieslo uznesenie. 

 

kľúčové slová: 

- práca s informáciami, získavanie informácií, motivácia žiakov/ aj učiteľov/,úprava a  

aplikácia vytvorených RUP, . 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Oboznámenie sa s RUP  pre 3 ročné učebné odbory skupiny učebných odborov 24 strojárstvo 

a ostatná kovospracujúca výroba - diskusia 

2. Súčasný stav a vízia do budúcnosti. 

3. Vzdelávacie štandardy pre učebné odbory autoopravár.- klampiar 

4. Spolupráca pri tvorbe učebných osnov z jednotlivých odborných predmetov, 

medzipredmetové vzťahy, zosúladenie osnov z odborným výcvikom . 

5. Ukážky RUP a možmosti ich úprav a zapracovanie do ŠkVP . 

6. Diskusia k videnému- návrhy, doporučenia. 

7. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odporúčania: 
2. Každý člen klubu v rámci svojich predmetov upraví učebné osnovy , doplnením nových 

informácií, podľa hodín a tematických celkov ktoré sú určené ŠVP  

3. Na ďalšom sedení Ing. Herczog zostaví RUP pre odborné predmety, určený pre učebný odbor  

autoopravár - klampiar. 

4. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

Záver: 

5. Toto sedenie je zamerané hlavne na získanie informácií o tvorbe RUP a možnostiach ich 

úpravy aby umožnili čo najefektívnejšie prezentovenie nových informácií v rámci 

vyučovania odborných predmetov.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

Dátum konania stretnutia: 14.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30..........hod do: 18:30.........hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni  SOŠ technická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠ technická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠ technická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠ technická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠ technická Galanta 

 


