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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie zamerané na bezproblémový priebeh maturitných skúšok v mimoriadnom období 

pandémie, pri rôznych pandemických situáciách. Následne sa diskutovalo o návrhoch 

vykonania maturitných skúšok v prípade potreby využitia internetových prostriedkov. 

V závere stretnutia sa prednieslo uznesenie. 

 

kľúčové slová: 

- maturita, on – line vzdelávanie, výkonové štandardy 

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


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

1.  Vypracovanie maturitných otázok s ohľadom na pandemickú situáciu COVID 19 pre 

odbor             mechanik – mechatronik, dopravná prevádzka, strojárstvo – podnikanie 

a služby, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 

2. Zameranie sa na obsah otázok v súlade s výkonovými štandardami a prebraným učivom 

počas pandémie. 

3. Diskusia ohľadne maturitných skúšok v prípade potreby využitia komunikačných 

prostriedkov on – line ( zoom, google meat) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania 

Odporúčania: 

- vytvoriť podmienky na vykonanie bezproblémového priebehu maturitných skúšok. 

-  príprava materiálno – technického zabezpečenia maturitných skúšok 

 

Záver: 

- vykonanie maturitných skúšok 

- prepracovanie obsahu otázok maturitných skúšok 

- prispôsobiť otázky maturitných skúšok k predchádzajúcemu štúdiu dištančnou formou 

- uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotení 

- forma textu a jeho hodnotenie 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  

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

Dátum konania stretnutia:20.01.2021 

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 

 


