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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: ročníkový projekt pre žiakov 1. ročníka -medzipredmetové vzťahy 

Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa 

zúčastnilo 6 pedagógov. Z dôvodu zvýšenia kvality odborného vzdelávania bol  pripravený 

pre žiakov 1. ročníka ročníkový projekt, pedagógovia detailne rozpracovali jeho realizáciu.   

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

• Príprava prezentácie o projekte pre žiakov a pedagógov 

• Rozdelenie kompetencií pedagógov na projekte 

• Plánovanie realizácie projektu 

• Návrh hodnotenia projektu 

 

1. Pedagógovia na klube vytvorili pre žiakov a kolegov prezentáciu , v ktorej je podrobná 

charakteristika projektu a jej spôsob realizácie . Dohodli sa, že projekt žiakom predstavia 

v mesiaci november a každý žiak si vyberie tému, ktorou sa bude v projekte zaoberať 



2. Hlavnú úlohu konzultantov budú mať vyučujúce elektrotechniky a fyziky Ing. M. Snohová 

a RNDr. M. Dojčanová. Oboznámia žiakov s realizáciou projektu a budú im poskytovať 

konzultácie. Ukážkovú dokumentáciu re žiakov vytvorí Ing. Hívešová PhD. 

3. Členovia klubu si naplánovali ďalšie aktivity, ktoré bude potrebné zrealizovať: spôsob 

hodnotenia projektu (december), spôsob spolupráce učiteľov ďalších predmetov, ktoré budú 

spolupracovať na projekte (matematika, fyzika, anglický jazyk, informatika, slovenský jazyk 

a literatúra) január – apríl. 

4. Pri hodnotení projektu sa vytvorili oblasti, ktoré budú hodnotené a kto bude hodnotiť. 

Jednotlivým oblastiam sa navrhnú počty bodov, ktorých sumarizácia určí výsledné hodnotenie 

žiaka z realizácie projektu. 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia vytvorili metodické 

pokyny pre realizáciu projektu , ktorý prispeje k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania. 

Odporúčania: 

1. Vypracovať podrobný spôsob hodnotenia projektu. 

2. Oboznámiť so spôsobom realizácie projektu všetkých pedagógov na pracovnej porade 

3. Navrhnúť spôsob realizácie prezentácie projektu 
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