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Krátka anotácia: Časový priestor pedagogické klubové stretnutie bol venovaný novému 

študijnému odboru multimédia, ktorý škola otvára od septembra 2021. Žiaci daného odboru 

sa budú pripravovať na prácu pre televízne a multimediálne štúdia, budú pracovať 

s audiovizuálnou a PC technikou, pričom bude využívaná  moderná zobrazovacia technika. 

Klubové stretnutie bolo zamerané na prípravu vzdelávania, zabezpečenie vybavenia 

a spôsoby zobrazovania vytvorených audiovizuálnych produktov. 

 

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

 

• príprava odbornej časti vzdelávania v odbore multimédia 

• technické vybavenie a zabezpečenie odbornej učebne pre odbor multimédia 

• príprava predmetovej komisie pre odbor multimédia 

 
V úvodnej časti bolo stretnutie venované príprave odborného vzdelávania nového pripravovaného 

odboru, v ktorom bude škola od septembra 2021 pripravovať prvých žiakov. V rámci klubových 

http://www.spsehalova.sk/


stretnutí pedagógovia medzi sebou konzultovali posledné úpravy obsahu vzdelávania odborných 

predmetov.  

Druhou bodom stretnutia bolo technické vybavenie odbornej učebne pre odbor multimédia, 

ktoré vyplynulo z obsahu vzdelávania – kamery, fotoaparáty, objektívy, zobrazovacia 

technika a iné. 

Posledný bod stretnutia bol venovaný príprave a činnosti novo vzniknutej predmetovej 

komisii, príprave jej obsahu a plánu činnosti. 

Gestorom daného odboru je vedúci klubu pedagógov 21. storočia, ktorý v rámci klubu 

informoval o zabezpečení vybavenia i o príprave nových mladých pedagógov, s ktorými 

realizuje pravidelné konzultácie zamerané na odbornú pripravenosť, organizáciu 

vyučovacieho procesu a organizáciu školského roka. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia plní svoj účel. Čas bol plne venovaný príprave 

vzdelávania nového študijného odboru multimédia, odbornej prípravy pedagógov, a  

technického zabezpečenia potrebného k vzdelávaniu danému odboru. 

Odporúčania: 

Pripraviť v maximálnej miere čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie v odbore 

multimédia. 
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