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Workshop  č. 3 konaný 25. 9. 2012   



Projekt realizovaný podľa 
 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

podpísanej s Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne 

fondy dňa 10. 8. 2010 a dodatku k zmluve č. 1  

zo dňa 9. 1. 2012 

 



 
Ciele projektu 
 

 Inovovať obsah a metódy vzdelávania, skvalitniť 

výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce 

prostredníctvom moderného Centra odborného 

vzdelávania 

 Podporovať ďalšie odborné vzdelávanie pedagógov 

a modernizovať materiálno technickú základňu 

COV 

 Vytvoriť a implementovať inovatívny školský 

vzdelávací program do vyučovacieho procesu  

      pre aktuálne potreby praxe 
 



 
Cieľová skupina 
 

Na projekte sa zúčastnilo: 
 

1. 50 pedagogických zamestnancov SOŠ v tomto 

zložení: 

 24 pedagógov všeobecnovzdelávacích 

      a odborných predmetov, 

 26 majstrov odbornej výchovy. 

 

2. 548 žiakov SOŠ,  

       z toho 513 chlapcov a 35 dievčat. 



 

Aktivity projektu 
 

1.1 Realizácia školení a kurzov pre pedagogických 

zamestnancov, inovácia didaktických prostriedkov 

 

Cieľom aktivity bolo: 

 orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj 

kompetencií potrebných  na premenu tradičnej školy  

      na modernú a podporovať ďalšie odborné vzdelávanie   

      pedagógov,  

 modernizovať materiálno technickú základňu Centra 

odborného vzdelávania. 



 

Počas aktivity 1.1 sa uskutočnili tieto vzdelávacie aktivity 

pedagogických zamestnancov: 

 

30.11.2010 – 5.5.2011 

školenie majstrov odbornej výchovy v IKT - MS OFFICE 

- Word, Excel, Powerpoint pre začiatočníkov, práca  

s internetom – lektormi boli Ing. Slávka Šoltésová  

a Ing. Alena Petrušková 



 

26. 1. 2011 – 26. 10. 2011 
vzdelávanie pedagógov v rámci využitia interaktívnej 

tabule vo vyučovacom procese, práca s MS OFFICE -

Word, Excel, Powerpoint- pre pokročilých a CAD 

systémov - lektori firmy ICOS 



 
9. 1. 2012 – 25. 1. 2012 

školenie majstrov odbornej výchovy v odbore  

Stolár – tesár – lektor Ing. Marta Kohútová 
 

10. 1. 2012 – 17. 2. 2012 

školenie majstrov odbornej výchovy v odbore  

Murár – lektori Ing. Igor Poprocký, Štefan Skyba 
 

10. 1. 2012 – 12. 1. 2012 

školenie majstrov odbornej výchovy v odbore Strechár – 

lektor Cechu strechárov Ing. Hodurová 
 

30. 1. 2012 – 1. 2. 2012 

školenie majstrov odbornej výchovyv odbore Klampiar – 

lektor Cechu strechárov Ing. Hodurová 



 
Ďalšie školenia 

školenie majstrov odbornej výchovy v odbore  

Mechanik nastavovač – lektor Vzdelávacieho strediska 

Kováč 
 

školenie majstrov odbornej výchovy v odbore  

maliar – lektori firmy BLISS 
 

školenie majstrov odbornej výchovy v odbore inštalatér – 

lektori firmy ESUS 
 



 
22. 2. 2012 – 24. 2. 2012 

kurz sociálno-psychologický výcvik pedagógov  

a majstrov OV – lektor Súkromná obchodná akadémia 

PhDr. Jozef Ihnacik 



 
Po ukončení vzdelávacích aktivít pedagogickí 

zamestnanci získali osvedčenia a certifikáty, ktoré sú 

dokladom o úspešnom absolvovaní školení a kurzov. 



 
Počas realizácie aktivity 1.1. bola nakúpená didaktická 

technika, ako interaktívne tabule, notebooky, 

multifunkčné tlačiarne a pod. Táto technika sa 

využívala počas vzdelávacích aktivít pri teoretickom 

vyučovaní a praktickom riešení rôznych úloh, cvičení  

a zadaní. 



 

 

 

Učebňa č. 21 

 

 

 

                Učebňa č. 37 



  

  

 



 

Počas aktivity 1.1 bola zabezpečená didaktická technika –  

stroje, zariadenia a náradie pre praktické vyučovanie v Centre 

odborného vzdelávaniav rámci materiálovo-technického 

vybavenia projektu. 

 







2.1. Tvorba nových inovatívnych pedagogických 

materiálov a školského vzdelávacieho programu 

 
Cieľom aktivity bolo: 

 vytvoriť školský vzdelávací program, ktorý je 

základným pilierom pre progresívny, moderný 

vzdelávací proces so zameraním na uplatnenie 

absolventa na trhu práce, 

 vytvoriť inovované pedagogické a vyučovacie 

materiály, ktoré tvoria základ pre každodennú výchovu 

a vzdelávaciu činnosť.  



 
Pri realizácii aktivity 2.1. pedagogickí pracovníci vytvorili 

tieto  materiály:  
 

 tematické výchovno-vzdelávacie plány, ktoré sú 

vypracované podľa školského vzdelávacieho programu a 

do ktorého sú zapracované získané poznatky zo školení a 

kurzov pedagogických zamestnancov, 

 metodické listy slúžia ako príprava na vyučovaciu hodinu, 

sú vypracované chronologicky podľa tematického plánu, 

 pracovné zošity sú prílohou tematického výchovno-

vzdelávacieho plánu a metodických listov. Obsahujú 

úlohy, zadania, zábavné úlohy a súborné práce, 

 prezentácie, ktoré sú súčasťou pracovných zošitov. 

Obsahujú teóriu, obrázky a schémy k jednotlivým témam 

pracovného zošita. 

 

 





 
2.2 Implementácia inovatívnych foriem a metód 

vzdelávania do vyučovacieho procesu 

 

Cieľom aktivity bolo: 

 vytvoriť a implementovať inovovaný školský 

vzdelávací program do vyučovacieho procesu pre 

aktuálne potreby praxe, 

 zvýšiť efektívnosť vzdelávacieho procesu 

začlenením informačných technológií 

a inovatívnych didaktických pomôcok podľa 

inovovaného školského vzdelávacieho procesu. 

 



 

Počas tejto aktivity prebiehalo vyučovanie  

v projektových trieda podľa inovovanej pedagogickej 

dokumentácie.  

Pri vzdelávacom procese žiaci používali didaktickú 

techniku, zariadenia, pomôcky a nástroje zakúpené  

v rámci projektu. 

V rámci teoretického vyučovania a praktického 

vyučovania mali žiaci možnosť pracovať s pracovnými 

zošitmi, na hodinách riešili úlohy, zadania a súborné 

práce ako overenie získaných teoretických vedomostí  

a praktických zručností. 

 



 
 
Praktické vyučovanie 



 
 

Foto z práce žiakov 









 



 
Teoretické vyučovanie 

 









 

 

Spätná väzba 

 

Na konci školení a kurzov bol vypracovaný dotazník 

pre pedagogických pracovníkov, v ktorých sa zisťovala 

spokojnosť s vybavením Centra odborného vzdelávania 

a  školy a zároveň sa monitorovali ďalšie požiadavky 

na ich vybavenie.  

 

Uskutočnili sa aj osobné pohovory – interview,  

v rámci ktorých pedagogickí pracovníci vyjadrili názor 

na danú problematiku. 

 



  

  

 
Práca na projekte 

 



 

Zároveň boli vypracované dotazníky pre učiteľov aj 

žiakov, z ktorých sme získali informácie o práci  

s pracovnými zošitmi, názory na ich obsah, grafickú 

úpravu a pod. 



 

 

Počas celej realizácie projektu sa riadiaci tím stretával 

na pravidelných pracovných stretnutiach, ktoré sa 

uskutočňovali minimálne 2x do mesiaca s cieľom 

získať aktuálny obraz o realizácii projektu.  



 

 

Prínosy projektu 

 

 inovácia pedagogickej dokumentácie podľa potrieb 

praxe – školský vzdelávací program, tematický 

výchovno-vzdelávacie plány, metodické listoy,  

 zdokonalenie sa učiteľov v práci s didaktickou 

technikou, s programom AUTOCAD, 

 Oboznámenie sa s inovovaným používateľským 

softvérom 

 Vytvorenie textových a obrázkových prezentácií, 

ktoré sa využívajú pri vyučovaní teoretických  

      a odborných predmetov 



 
 

 využitie novovytvorených pracovných zošitov, ktoré sú 

prínosom a spestrením jednotlivých vyučovacích 

hodín, 

 rekonštrukcia a vybavenie dvoch odborných 

počítačových učební, 

 vybavenie dielní odborného výcviku novými 

nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami, 

 možnosť intenzívnejšieho využitia výpočtovej techniky 

vzhľadom na množstvo vytvorených prezentácií v 

PowerPointe vytvorených na jednotlivé tematické 

celky. 
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