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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: automatizácia, Festo panel, metódy a návrhy vzdelávania, riešenie problémov 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na analýzu príčin problémov žiakov pri riešení zadaní na pracovnom 

paneli firmy Festo a možnosti využitia nových alebo inovovaných metód k zvýšeniu znalosti a 

zručnosti, a to hlavne takých, ktoré využívajú nové komunikačné a informačné technológie 

v automatizácií.  
 

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

a. Prezentácia na tému „Analýza príčin na pracovnom paneli Festo“ 

b. Metódy, formy a postupy na zlepšenie zručnosti 

c. Diskusia k téme  

 

a) Prezentácia zameraná na tému ,,Analýza príčin úloh na pracovnom paneli Festo na hodinách 

Automatizácie a robotiky“, kde členom klubu vyučujúci predmetov automatizácia a riadiace 

systémy predstavil aktivizujúce metódy a formy úloh, ktoré sú aplikované na hodinách so 

zameraním na využitie elektro-pneumatických prvkov.  

b) Metódy, formy a postupy na zlepšenie zručnosti – Všetky metódy, formy a postupy majú jedno 

spoločné: odovzdať praktické zručnosti. Za použitia výučbových panelov Festo sa vždy 

kombinujú teoretické moduly s praktickým výcvikom. Je potrebné, aby si žiak uvedomil, kde 

a za akých podmienok sa môže stretnúť v najmodernejších technológiách s výrobou a použitím 

polovodičov a integrovaných obvodov s pneumatickými prvkami vo všetkých priemyselných 

odvetviach. 

c) V diskusii členovia klubu zvažovali, aké poznatky z iných odborných predmetov musia 

predchádzať výučbe automatizácie prostredníctvom panela firmy Festo. Dohodli sa na úpravách 
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plánov tak, aby žiaci videli následnosť získaných vedomostí a ich využívania. Vyučujúci tiež 

zvažovali, na ktorých iných odborných predmetoch a v ktorých tematických celkoch je výhodné 

zaradiť výučbu na pracovnom paneli Festo. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu sa zhodli, že budú aktívne analyzovať príčiny vzniku problémov na 

pracovnom paneli Festo a aplikujú dohodnuté metódy vo vyučovaní, pričom tieto inovatívne formy, 

metódy a poznatky budú aplikované do výučby s cieľom zlepšenia zručností žiakov. 

 

  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Milan Ďurč 

15. Dátum 02.11.2021 

16. Podpis  

 

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Pavol Zajac 

18. Dátum 02.11.2021 

19. Podpis  
 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:      02.11.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


