
Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov

Program Erasmus+

Kľúčová akcia KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených 
postupov

Typ akcie KA202 - Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a 
prípravy



Zabezpečuje odborné vzdelávanie a prípravu pre oblasť dopravy, automobilového 

priemyslu a služieb v doprave

2495  K  autotronik *   – odbor  zameraný  na  údržbu,  opravy,  diagnostiku  CMV, pripravované zamerania alternatívne 

pohony, elektrické pohony, hybridné pohony, 

2487 H autoopravár v špecializáciách: 

01 mechanik   - opravy  a  diagnostika  so  zásahom  do  motorových častí  a  pohonných jednotiek CMV, 

02 elektrikár  - opravy a diagnostika elektrických a elektronických častí CMV, 

03 karosár - opravy a diagnostika karosérií a rámov CMV, 

04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania a povrchovej úpravy CMV, 

2414   L   01   strojárstvo      - zamerané   na   výkon činností   konštrukčného,   technologického,   montážneho 

a prevádzkového charakteru v autoopravárenstve a doprave, 

2493 L predaj a servis vozidiel zamerané  na výkon činností predajcu CMV, servisného poradcu, prijímacieho 

technika a logistiku, 

3757 L dopravná prevádzka  - zameraný na výkon činností v manažmente, riadení a logistike podniku,

3759  K  komerčný  pracovník  v  doprave  – odbor  zameraný  na technicko-ekonomických  činnosti v doprave.



Dôvody rozhodnutia zapojiť sa do programu

Technologické zmeny –>  zmeny kompetencií absolventov -> obsah OVP

Potreba zavádzania inovácií do praxe

Obmedzené zdroje rozpočtu školy

Prepojenie teórie a praxe



Výber partnerov

Industrijsko-obrtnicka skola Pula

Autoservisní technika Homola s.r.o.



hlavné aktivity projektu

• Intelektuálne výstupy

• Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity

• Multiplikačné podujatia

• Nadnárodné projektové stretnutia



Intelektuálne výstupy

• O1 inovovaný ŠkVP 2487 H autoopravár

• O2 učebnica: Book for students - car-service

technologies of electro vehicles and of hybrid 

vehicles

• O3 pracovný zošit: Work book for students -

car-service technologies of electro vehicles and 

hybrid vehicles

• O4 metodická príručka a metodické listy 

• O5 edukačný webový portál



Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity

• C1 IOŠ PULA centrum pre 

robotiku a mechatroniku

• C2 Školiacie stredisko 

autoservisní technika 

HOMOLA PRAHA

• C3 Školiacie stredisko 

autoservisní technika 

HOMOLA BRNO





Očakávaný dopad projektu

• Vzájomná výmena skúseností

• Rozšírenie kompetencií

• Ponuka OVP * 2495 K autotronik od 01.09.2019

• Inovácia kurikul

• Zvýšenie kvality vzdelávania

• Nárast počtu žiakov



Diseminácia čiastkových výsledkov 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


