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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: praktická časť, maturitná skúška, schéma zapojenia, elektrické súčiastky   

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na návrh tém zadaní pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky v študijnom odbore mechanik elektrotechnik pre školský rok 2020/2021.  

 

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

- Návrh tém pre praktickú časť maturitnej skúšky 

- Blokové schémy zapojení 

- Výber formy zadania (obhajoba vlastného projektu, praktická realizácia) 

- Druhy použitej spájkovacej techniky 

- Využitie meracej techniky v zadaniach 

- Grafický program EAGLE v zadaniach maturitných tém  

 

Hlavnou témou stretnutia bolo navrhnúť formu a témy pre praktickú časť maturitnej skúšky odbornej 

zložky v odbore mechanik elektrotechnik pre školský rok 2020/2021. Žiakom v duálnom vzdelávaní 

navrhne témy na praktickú časť spoločnosť ZF Slovakia a. s., s ktorou majú študenti podpísané 

učebné zmluvy.  Zostáva navrhnúť témy pre 6 žiakov v neduálnom systéme vzdelávania, z toho sú 

dvaja žiaci denného štúdia a štyria žiaci pomaturitného štúdia.  

Členovia klubu sa dohodli, že praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky bude mať formu b) 

obhajoba vlastného projektu. V tejto forme žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú 

prácu alebo projekt, ktorý riešil počas štúdia. 

Pre daných žiakov bolo navrhnutých šesť tém zadaní, z ktorých si žiaci budú vyberať. Jednotlivé 

zadania – blokové schémy zapojenia:  

     1. Regulovateľný stabilizovaný zdroj 0-25V/3A 

     2. Nízkofrekvenčný zosilňovač 2x50W 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2


     3. Zabezpečovacie zariadenie s  tromi vstupmi – alarm 

     4. Stabilizovaný regulovateľný zdroj 24V/ 5A 

     5. Akustický frekvenčný spínač 

     6. Stereofónny zosilňovač 2x30W 

Členovia klubu rozobrali pri jednotlivých zadaniach aj využitie spájkovacej, meracej techniky 

dostupnej pre žiakov a tiež využitie grafického programu EAGLE.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Práca žiakov na vlastnom projekte bude mať nasledujúce pravidlá. 

Na základe schémy zapojenia budú žiaci tvoriť projekt, ktorý má obsahovať technickú dokumentáciu 

a funkčný výrobok.  

Technická dokumentácia má byť v rozsahu minimálne 15 strán a jej obsahom bude: 

- Názov zadania 

- Schéma zapojenia 

- Zoznam súčiastok 

- Popis zapojenia 

- Konštrukcia  a oživenie 

- Technické parametre 

- Záver 

 

Jednotlivé časti práce musia študenti konzultovať s majstrami odborného výcviku v odbore mechanik 

elektrotechnik. Členovia klubu na základe vlastných skúseností odporúčajú vykonávať jednotlivé 

časti zadania priebežne v určenom časovom horizonte.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  22. 09. 2020 

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 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Peter Homola  SES a. s. Tlmače 

 


