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Úvod: 

     Klub učiteľov elektrotechnických predmetov pozostáva z 3 členov, učiteľov a zároveň aj majstrov 

odborných elektrotechnických predmetov. Z 10 naplánovaných stretnutí klubu v druhom polroku 

školského roka 2021/2022 sa uskutočnili všetky stretnutia. Stretnutia sa realizovali podľa plánu. 

Počas mesiacov júl 2022 a august 2022 sa uskutočnia ešte 2 stretnutia klubu. 

 

Stručná anotácia 

 

     Činnosť elektrotechnického klubu bola zamerané na výmenu a prepojenie odborných skúseností 

s odbornou pedagogickou praxou pri vyučovaní elektrotechnických predmetov, tvorbu vzdelávacích 

materiálov, medzipredmetové vzťahy, skúsenosti z dištančného vzdelávania. Stretnutia boli zamerané 

na niektoré tematické celky z elektrotechnických premetov a vybrané okruhy, ktoré súviseli s 

medzipredmetovými vzťahmi. Členovia klubu sa dohodli na konkrétnych aplikačných odborných 

úlohách z oblasti elektrotechniky a elektroniky, ktoré sú vyučované formou príkladov a sú uvedené 

v prílohách tohto výstupu. Uvedené odborné materiály vypracovali pre názornejšie vzdelávanie 

žiakov a sú využiteľné nielen pri prezenčnej, ale aj dištančnej forme vyučovania. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

       Zámerom písomného výstupu klubu učiteľov elektrotechnických predmetov je sumarizovať  

činnosť klubu v druhom polroku školského roka 2021/2022, priblížiť cieľ a obsah vytvorených 

učebných materiálov z elektrotechnických predmetov. Písomný výstup obsahuje ukážky 

vypracovaných metodických a pracovných listov, ktoré vypracovali členovia klubu a tvoria časť 

databázy metodických materiálov dostupných pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. V 

tomto zmysle a z dôvodu prehľadnosti je jadro písomného výstupu rozdelené na 3 časti:  

- zhrnutie činnosti klubu,  

- učebné materiály,  

- vyhodnotenie spätnej väzby žiakov. 

 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTI KLUBU:  

 

Hlavnou úlohou jednotlivých stretnutí klubu členov elektrotechnických predmetov bolo zlepšiť 

proces výučby odborných elektrotechnických predmetov na Strednej odbornej škole technickej 

v Tlmačoch.   

 

1. Na prvom stretnutí klubu bolo hlavnou témou využite IKT vo vyučovacom procese. Počas 

stretnutie sme diskutovali o rôznych aplikáciách, ktoré sú vhodné na vzdelávanie. Využívanie 

IKT vo vyučovaní je dlhodobý trend. V nadväznosti na vývoj hardvéru sa vyvíjajú softvérové 

produkty. Sú to bežné užívateľské softvéry, špecializované softvérové produkty pre oblasť 

vzdelávania a mnohé edukačné materiály vytvorené špecialistami, ale i samotnými učiteľmi. 

Snažíme sa používať výučbové aplikácie, ktoré sú najmodernejšie aby sme žiakov pripravili pre 

súčasné potreby praxe. Vyžívame softwarové aplikácie ako sú Fluid sym, Step 7 a Tiaportal. 

2. Na druhom stretnutí sme riešili návrhy maturitných tém /otázok/ na ústnu formu odbornej 

maturitnej skúšky. Pedagógovia jednotlivých odborných predmetov si pripravili podklady v 

rámci učebnej osnovy v odbore mechanik elektrotechnik. Na základe učebných výchovno-

vzdelávacích plánov sa riešil návrh tém otázok pre maturitné témy. Od počtu hodín jednotlivých 

predmetov sa odvíjal počet podotázok k maturitným témam. Zamerali sme sa na hlavné nosné 

témy preberaných učív v rámci odborných predmetov, ktorí vyučujú pedagógovia odborných 

predmetov.  

3. Na tretom stretnutí sme sa zamerali na možnosti využitia softvéru FluidSym pre simuláciu 

pneumatických a hydraulických obvodov a ich riadenia. Je to program veľmi jednoduchý na 

ovládanie a prácu s ním. Dôležitým faktorom je, že žiak si môže na stránkach výrobcu vždy 

stiahnuť jeho aktuálnu demo verziu, ktorá je plne funkčná. Mnoho žiakov si takto vie lepšie 

predstaviť a aplikovať pri riešení zadaní na pracovnom paneli firmy Festo v programe FluidSym 

možnosti využitia nových alebo inovovaných metód k zvýšeniu znalosti a zručnosti, a to hlavne 

takých, ktoré využívajú nové komunikačné a informačné technológie v automatizácii. 

4. Na štvrtom stretnutí sme si vymieňali skúseností medzi členmi klubu, učiteľmi 

elektrotechnických odborných predmetov a odborného výcviku. Snažili sme sa rozširovať svoje 

odborné znalosti a študovať nové technológie je dôležitý faktor v práci učiteľa. Vyučujúci 

zvažovali ako a v akej miere ich uplatniť vo vyučovaní žiakov odboru mechanik elektrotechnik a 



mechatronik. Odborné vedomosti boli špecifikované pre žiakov prvého a druhého ročníka, 

pričom sme sa zamerali na aplikáciu z hľadiska pochopenia myslením žiaka. Odborné vedomosti 

pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka sme selektovali viacej z praktického hľadiska. Dôraz sme 

kládli na realistické zameranie, funkčnosť zariadení, diagnostiku a pod. 

5. Piate stretnutie riešilo problematiku spôsoby využitia meracích prístrojov v odborných premetoch 

ako je napríklad elektrické meranie alebo odborný výcvik. Nová učebňa ktorá je vybudovaná v 

našej škole obsahuje meracie prístroje ako je digitálny multimeter a osciloskop. Žiaci sa na 

týchto zariadeniach učia merať základné veličiny v elektrotechnike ako je prúd, napätie, odpor, 

ale aj priebeh sínusoidy a rôzne iné. Ďalšie meracie prístroje, ktoré naša škola má k dispozícii je 

napr. Metrel Eurotest 61557, ktorý dokáže vykonať kompletné testovanie bezpečnosti 

elektrických inštalácii. Okrem toho disponuje aj funkciami merania TRMS prúdovými kliešťami, 

meranie zemného odporu, meranie osvetlenia a vyhľadávanie vedení a mnohé iné funkcie, ktoré 

sú dôležité pri rôznych elektrických meraniach. 

6. Základnou témou  šiesteho stretnutia pedagogického klubu boli návrhy na praktické a písomné 

preskúšanie žiakov z vyhlášky o elektrotechnickej spôsobilosti v predmete mechanik 

elektrotechnik. Elektrotechnická spôsobilosť je definovaná v rámci vyhlášky 508/09 a je 

potrebná pre vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach. Náplňou predmetu ETS je 

definícia pojmov v rámci rozsahu vyhlášky č.508/09. Žiaci sa oboznámili s rozdelením 

elektrických zariadení podľa miery ohrozenia, rozdelenia odbornej spôsobilosti osôb pri práci na 

elektrických zariadenia /paragrafy 20-24/, objekty z hľadiska výbušnosti plynov. 

7. Na siedmom stretnutí klubu sa členovia dohodli, že je dôležité zamerať sa na medzipredmetové 

vzťahy elektrotechnických odborných predmetov s ohľadom na súčinnosť s odborným výcvikom 

a všeobecne vzdelávacími predmetmi matematika a fyzika. Zameranie žiaka z hľadiska 

odbornosti v oblasti elektrotechniky vyžaduje znalosti a zručnosti z teoretického aj praktického 

zamerania v oblasti elektrotechniky. Na danom základe sa využívajú medzipredmetové vzťahy: 

elektrotechnika, elektrotechnológia, elektronika, automatizácia, riadiace a informačné systémy a 

odborný výcvik. Z hľadiska medzipredmetových vzťahov všeobecno-vzdelávacích predmetov sa 

využívajú poznatky z matematiky a fyziky. 

8. Na ôsmom stretnutí členovia klubu zhodnotili súborné práce žiakov doteraz vykonávané počas 

odborného výcviku v prvom a druhom ročníku. Zvažovali, ktoré sú pre žiakov zaujímavé ale aj 

tie, ktoré nie sú pre žiakov až tak zaujímavé a snažili sa ich obohatiť o nové možnosti aby sa stali 

príťažlivejšími. Súborné práce, ktoré žiaci absolvujú počas odborného výcviku na našej škole sú 

zamerané na manuálne zručnosti, logické myslenie ale v neposlednom rade aj na správnom 

odstránení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie danej úlohy. Súborné práce sú 

navrhnuté tak, aby sa žiaci naučili čo najviac z teoretického vzdelávania a nadobudli čo najviac 

praktických poznatkov. 

9. Deviate stretnutie sa venovalo špeciálne problematike vedomostí, použitia a aplikovania 

matematických vzorcov do výrazov. Znalosti z týchto tém sú dôležitým vstupným momentom 

pre osvojovanie si nielen mnohých ďalších matematických tém, ale aj pre nadobúdanie 

vedomostí z fyziky ale aj odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov. Veľký 

problém u žiakov predstavuje vyjadrenie neznámej zo vzorca, nevedia vyjadriť hodnoty 

predpísané výrobcom jednotlivých komponentov v strojárskej praxi. Majú problém si pod 

parametrami výrobcu predstaviť číselné hodnoty. Preto je výhodné využívať pri výpočtoch 

dosadenie číselnej hodnoty vstupnej, prípadne výstupnej veličiny do vzorca. No niektorí žiaci 

majú problém následne upraviť aj túto rovnicu, vypočítať neznámu hodnotu zvládajú len žiaci 

dosahujúce dobré výsledky z predmetu matematika. 

10. Na desiatom  stretnutí bolo základnou témou pedagogického klubu využitie nepájivého poľa pri 

výučbe žiakov v rámci odborného výcviku. Z hľadiska využitia nepájivého poľa je elektronická 



stavebnica Unitest. Nepájivé pole má význam pre žiakov pri rozvoji zručností pri spájkovaní 

súčiastok, nepájivé pole slúži na pospájanie súčiastok cez vodivé polia a praktický význam na 

testovanie a kontrolu funkčnosti zapojenia bez spájkovania. Nepájivé pole je súčasťou aj 

elektronickej stavebnice arduino. Nepájivé pole využíva prepojovaciu doštičku s rozmermi 10x5 

cm, pričom sú v danej doštičke otvory 1mm, ktoré sú prepojené vertikálne a horizontálne. 

 

 

UČEBNÉ MATERIÁLY:  
 

Podstatou tvorby učebných materiálov pre vyššie ročníky (2-4) je neustály vývoj elektroniky 

a elektrotechniky.  Aj keď základy elektrotechniky  ako predmetu  sú nemenné, témy, spôsob a 

rozsah učiva sa v posledných 20 rokoch v učebných osnovách často menil. Učebnice pre odbor 

mechanik elektrotechnik boli vydávané ešte v 80–tych rokoch minulého storočia. Nové učebnice pre 

výučbu  nie sú dostupné, ale využívajú sa učebnice z odbornej literatúry (Ing. Ján Meravý). Na 

jednotlivé odborné predmety v odbore mechanik elektrotechnik sa využíva internet a odborné články 

zamerané na elektrotechniku a elektroniku.  

Z teoretického hľadiska vyučovania sa znížila dotácia pre jednotlivé odborné predmety na úkor 

odborného výcviku.  Na základe tejto zmeny je potrebné určité teoretické odborné vedomosti prebrať 

aj v rámci odborného výcviku.  

Na stretnutiach elektrotechnického klubu sa členovia dohodli, že si budú tvoriť vlastné učebné 

materiály v rôznej podobe. Vždy si dopredu určia ako konkrétny tematický celok rozčlenia na 

jednotlivé kapitoly. Vzdelávacie materiály obsahujú:  

- úvod - vysvetlenie témy, opakovanie predchádzajúcich tém, základné poznatky, od jednoduchého        

 k zložitému, použitie zákonnou, princípov, vzorcov, schém.  

- nadväzné témy - zopakovanie teoretických poznatkov z nižších ročníkov, z patričným využitím        

  medzipredmetových vzťahov  (iné odborné predmety, matematika, fyzika) 

 -riešené príklady - k riešeniam sú pridávané aj komentáre a vysvetlivky k tomu z čoho sa 

vychádzalo, aké vzorce sa použili,  

- cvičné príklady – slúžia na samostatnosť žiakov a pochopenie prebratého učiva. 

- tvorba elektrických schém -  samostatné práca s podkladmi vytváraná na PC softwary.  

 

Členovia elektrotechnického klubu vytvorili nasledovné učebné materiály:  

 

- Kreslenie elektronických schém v programe Eagle  

- Aplikačný softvér Candle  

- Zotrvanie piestnice dvojčinného pneumatického valca v koncovej polohe  

- Impedančná slučka  

- Zmerajte voltampérovú charakteristiku usmerňovacej diódy 

 

V nasledujúcich obrázkoch sú ukážky praktickej činnosti žiakov na vyučovacích hodinách členov 

klubu elektrotechnických predmetov: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ukážka č. 1 

Zapojenie dvojčinného valca 

 

Ukážka č. 2 

Zapojenie činných valcov 

 

 

 



 

Ukážka č. 3 

 
 

Ukážka č.4 

 

Meranie na prúdovom chrániči meracím prístrojom EUROTEST 61577 

 

 



 

VYHODNOTENIE SPÄTNEJ VAZBY ŽIAKOV:  

 

Na základe spätnej väzby od žiakov počas teoretického vyučovania elektrotechnických predmetov 

a počas odborného výcviku sme dospeli k záveru:  

- K zlepšeniu predstavivosti študentov z odborného hľadiska elektrotechniky je nutné doplniť 

exkurzie v podnikoch a firmách s elektrotechnickým zameraním. 

- Nedostatočná je motivácia žiakov podrobným vysvetlením a ukážkami preberanej témy, je 

potrebné vždy uvádzať aj praktické využitie daného učiva.  

- Zabezpečiť doučovanie v rámci poobedných konzultácií, doučovať iba podstatné veci 

z elektrotechnických predmetov. 

- Študenti nemajú dosť poznatkov z matematiky a fyziky, ktoré tvoria základ pre vzťahy a výpočty 

v odborných predmetoch. 

- Žiaci majú problém s organizáciou vlastného času, nevedia si vytvoriť denný a týždenný režim, 

rozvrhnúť si povinnosti. Na túto oblasť sa mienia učitelia a majstri zamerať v nasledujúcom 

období. 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Z komunikácie medzi členmi klubu vyplynulo, aké je pre učiteľa dôležité neustále sa odborne 

vzdelávať a aktualizovať učebný obsah predmetov v súvislosti s rozvojom techniky. Napriek tomu, že 

si pedagógovia našli spôsob sprístupňovania učiva počas dištančného vzdelávania, stále je prezenčný 

výklad nenahraditeľný najmä vo vyučovaní elektrotechnických odborných predmetov. Vo vzájomnej 

spolupráci, výmene skúseností a kooperácii budú členovia klubu pokračovať aj v budúcom školskom 

roku. 
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