
 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 
1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu 
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov školy 
Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta 

7. Názov mimoškolskej činnosti 
Krúžok bez písomného výstupu:  

Mladý odborník 

8. Dátum uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 
5.11.2021 

9. Miesto uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 

Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta Esterházyovcov 

712/10, 924 34 Galanta - miestnosť/učebňa: 3/11 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Agnesa Lovászová 

11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

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

Cieľom nášho krúžku je rozvoj všestrannej, harmonickej osobnosti v spolupráci s odborníkmi 

- podnikateľmi v oblasti  poľnohospodárstva a dopravy hlavne pre žiakov s vyučovacím 

jazykom národnostnej menšiny s účasťou v priamej činnosti podniku, tvorba výstupov s 

využitím IKT. Na prvom stretnutí sme sa venovali týmto bodom: 

 
1. Úvod do činnosti krúžku, spoločné plánovanie, námety na činnosť  

2. Úvod do sveta práce, právna úprava práva na zamestnanie, pracovné ponuky, 

pracovné zmluvy, prijímacie pohovory 

3. Pracovné ponuky : inzeráty, webové stránky, úrad práce, www.profesia.sk,  jobs, 

kariera...a podobne 

4. Finančná gramotnosť : mesačný/ročný rozpočet rodiny 

5. Štvorjazyčná učebná pomôcka - 3 slide – ppt bude obsahovať aj prezentáciu činnosti 

členov krúžku a bude obsahovať 4 jazyčné informácie : 

 Naše mesto, sídlo našej školy – Galanta 

 Naša škola – jej história 

 Naša škola – jej súčasnosť 

 Náš krúžok – cieľ a poslanie krúžku 

 Náš krúžok – členovia, ich bydliská 

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


 Úspešní podnikatelia v oblasti autopravárenstva  

 Úspešní podnikatelia v oblasti agromechanizátorstva  

 Naša činnosť  

 Učebné pomôcky pre opravárov cestných motorových vozidiel 

 Učebné pomôcky pre opravárov poľnohospodárskych strojov 

 
Na prvom stretnutí sme hľadali aj pramene k tvorbe ppt, pripravili sme slovníky a odborné knihy 

a učebnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Agnesa Lovászová 

14. Dátum 5.11.2021 

15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Beáta Kissová 

17. Dátum 5.11.2021 

18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 

 


