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Úvod:   

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

majstrov odborných elektrotechnických predmetov. V druhom polroku školského roka 2020/2021 

sa uskutočnilo všetkých 10 naplánovaných stretnutí. Stretnutia sa realizovali od februára 2021 do 

júna 2021 podľa plánu.  

 

Stručná anotácia 

 
          Pôsobenie elektrotechnického klubu bolo zamerané na výmenu odborných skúseností z 

odbornej pedagogickej praxe pri vyučovaní elektrotechnických predmetov, využívanie didaktickej 

techniky, medzipredmetové vzťahy, tvorbu vzdelávacích materiálov, skúsenosti z dištančného 

vzdelávania. Stretnutia boli zamerané na tematické okruhy z odborného výcviku a odborných 

predmetov v rámci študijného odboru mechanik elektrotechnik, ktoré súviseli s 

medzipredmetovými vzťahmi. Členovia klubu sa dohodli na konkrétnych aplikačných odborných 

úlohách z oblasti elektrického merania, riadiacich a informačných systémov, odborného výcviku, 

ktoré sú vyučované formou cvičení a príkladov a ktoré sú uvedené v prílohách tohto výstupu. 

Odborné materiály v prílohách môžu byť využité 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 2020/2021, priblížiť cieľ a obsah vytvorených 

učebných materiálov z elektrotechnických predmetov. 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.   

V rámci stretnutí klubu sme si vymieňali vlastné skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas praxe s  

ohľadom na motiváciu žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese zameranom na odborný výcvik, 

elektrické merania, automatizáciu na Strednej odbornej škole. V predmete elektrické merania sa 

v druhom polroku žiaci oboznamujú s multifunkčnými meracími prístrojmi ako sú osciloskop, 

multimeter a prvými praktickými cvičeniami. Náplňou praktických cvičení sú základné merania, kde 

sa žiaci naučia zapájať, realizovať a merať veličiny - prúd, napätie, výkon. V treťom ročníku 

v predmete merania v automatizačnej technike sa zameriavajú na merania v oblasti polovodičovej 

techniky - meranie VoltAmperovej charakteristiky polovodičovej diódy, meranie polarity 

tranzistorov, meranie logických úrovní na logických členoch (integrované obvody). Vo štvrtom 

ročníku sa merania prelínajú s predmetom Vyhláška o elektrotechnickej spôsobilosti aby žiaci 

pochopili princíp a význam meraní z hľadiska bezpečností. Vo veľkej miere žiaci pri meraniach 

využívajú meracie prístroje, ktoré sú zaobstarané z rôznych projektov. Tieto meracie prístroje sa 

reálne využívajú v elektrotechnickom priemysle. V budúcom školskom roku žiaci budú vykonávať 

elektrické merania v nových učebniach, ktorých vybavenie škola získala v rámci ďalšieho projektu. 

Žiaci sa stretnú s novými technológiami v rámci elektrických meraní. Nová učebňa elektrických 

meraní má prínos aj pre pedagóga, odpadáva príprava pracoviska, nakoľko nová učebňa elektrických 

meraní má pripravené meracie pracovisko pre každého žiaka.  

Na odbornom výcviku sú žiaci v škole na dielňach v prvom a druhom ročníku. V prvom ročníku 

v druhom polroku, žiaci vykonávajú činnosť v oblasti spájkovacej techniky, návrhu dosiek plošných 

spojov podľa schémy zapojenia, ktoré sú uvádzané v prílohách. V druhom ročníku žiaci začínajú 

pracovať na elektroinštalačných zapojeniach, zapájanie svetelných obvodov, zásuvkových obvodov, 

a elektrických rozvádzačov podľa schémy zapojenia. V druhom polroku žiaci prechádzajú na 

jednoduché programovanie so stavebnicou Lego mindstrom. Žiaci sa naučia základy programovania 

jednoduchých robotov a naučia sa princíp programovania. Počas školského roka sa na dielňu 

odborného výcviku elektro zabezpečila výučbová technika na spracovanie materiálu (stojanová 

vŕtačka, aku-vŕtačka na dosky plošných spojov, spájkovačky.) 

V tretom a štvrtom ročníku v predmete Riadiace a informačné systémy sa žiaci naučia funkcie 

základných snímačov. napr. optické, analógové, digitálne, odporové, kapacitné, indukčné... 



Ďalej sa na tomto predmete žiaci oboznamujú s inteligentnou inštaláciou. Naučia sa, ktoré sú základné 

časti inštalácie, ako sa ďalej programuje a z čoho inteligentná inštalácia pozostáva, z akých riadiacich 

prvkov.  

V treťom ročníku na predmete Elektrické zariadenia sa žiaci oboznamujú s mechanickými strojmi- 

motory. Motory sa špecifikujú na asynchrónne a synchrónne, žiaci sa naučia princíp, rozdelenie, 

význam a spôsoby zapájania motorov, ktoré by mali si vyskúšať na odbornom výcviku. V Priebehu 

tohto školského roka sme chceli realizovať exkurziu na VN Veľké Kozmálovce aby žiaci pochopili 

princíp a činnosť týchto motorov v praxi, Nakoľko boli zakázané všetky exkurzie, tak sme využili 

náukové videá na Youtube. 

V predmete Grafické systémy žiaci kreslia v programe AutoCAD. Žiaci tvoria na PC elektrické 

výkresy podľa schém zadania. Výhoda tvorby elektrických výkresov pre žiakov spočíva v tom, že do 

budúcnosti sa môžu uplatniť ako projektanti v rôznych elektrikárskych firmách, ktoré sa zamierajú 

na elektroinštalačné práce. Na hodinách kreslia žiaci konkrétne príklady, ktoré sa kreslia v reálnom 

živote.  

 

  

UČEBNÉ MATERIÁLY:  

 

V rámci odborného výcviku sa využívajú na výučbu rôzne schémy zapojenia, ktoré sú dostupné buď 

na internetových stránkach alebo v odbornej literatúre s popisom zapojenia.  Uvedená forma má 

výhodu, že ak žiak nevytvorí zapojenie, môže ho dokončiť doma na základe podkladov 

z internetových stránok. Výhoda internetových stránok je, že  jednotlivé elektronické súčiastky -   

puzdra (datashhet/socket) a žiaci nemusia používať katalógy súčiastok.  

Učebné materiály, ktoré využívame na výučbu máme dispozícií tieto: V. Antošovský- Elektrické 

merania I, l.Varga, D. Hlubeľ – Meracie metódy v elektroenergetike, L.Voženílek - Základy 

elektrotechniky, B. Kainka – Elektronika s podporou PC,  K. Tkotz - Príručka pro elektrotechnika, 

P.Beneš - Automatizace a automatizačná technika, C. Belavý – Základy automatizácie a merania,   J. 

Kletečka- Autocad 2010.  

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.  

Nové učebnice pre výučbu  nie sú dostupné, ale využívajú sa učebnice z odbornej literatúry (Ing. Ján 

Meravý).   

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 vhodné pre prezenčné a 

dištančné vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl:  



- Schéma nakreslená v programe Autocad 2018 – prípojka RD. – ukážka č.1  

- Schéma nakreslená v programe Autocad 2018 – kombinovaný obvod – ukážka č. 2  

- Vytvorenie programu v aplikácii Lego Mindstrom. – ukážka č. 3  

- Blikač - astabilný klopny obvod– ukážka č. 4  

- Štart –stop tlačítko s 555– ukážka č.5                                                                                                  

- Meranie izolačného odporu na spotrebiči– ukážka č.6                                                                          

- Meranie zemného odporu uzemňovača – ukážka č.7  

Ukážka č. 1 

Schéma nakreslená v programe Autocad 2018 – prípojka RD. 

 

 
 

  

 

Ukážka č. 2 
 

Schéma nakreslená v programe Autocad 2018 – kombinovaný obvod 
 

 
 



 

Ukážka č. 3 

Vytvorenie programu v aplikácii Lego Mindstrom.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ukážka č. 4 

 

Blikač - astabilný klopny obvod 

Schéma zapojenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doska plošného spoja: 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Ukážka č. 5 

Štart –stop tlačidlo s 555 

Schéma zapojenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doska plošného spoja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ukážka č. 6 

Meranie izolačného odporu na spotrebiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka č. 7 

Meranie zemného odporu uzemňovača  

 

 



VYHODNOTENIE SPÄTNEJ VAZBY ŽIAKOV:  

 

Na základe spätnej väzby od žiakov prostredníctvom mailovej, sms, telefonickej a online 

komunikácie počas dištančného vzdelávania sme dospeli k záveru:  

- Žiaci majú problém s porozumením danej problematiky v oblasti elektrotechnických 

predmetov 

- Nadobudnuté vedomosti so základnej školy sú v mnohých prípadoch nepostačujúce 

- Žiaci majú menej poznatkov z matematiky a fyziky, ktoré sú nosnými predmetmi pre stredné 

odborné školy 

- V rámci online výučby chýba podrobné vysvetlenie preberaného učiva 

- Niektorí žiaci nemajú stály prístup na internet 

- Nedostatočná je motivácia žiakov podrobným vysvetlením a ukážkami preberanej témy   

- K zlepšeniu predstavivosti žiakov z odborného hľadiska elektrotechniky chýbajú aj exkurzie 

v podnikoch a firmách s elektrotechnickým zameraním 

 

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. 

Tvorba materiálov pre výučbu je náročný proces. Vyžaduje si to prácu nielen v školskom, ale aj 

domácom prostredí. Náročnosť spočíva nielen z pohľadu času, ktorý potrebujeme pre vytvorenie 

kvalitného a účinného pracovného listu, ale je potrebná orientácia v danej problematike, vednom 

odbore. 

 Ak chceme vytvoriť správny študijný materiál musíme rešpektovať isté zásady:  

- naďalej posilňovať medzipredmetové vzťahy a vzájomnú spoluprácu medzi učiteľmi, 

- snažiť sa rozvíjať tvorivé myslenie študentov pri identifikovaní problémov v predmetoch vo 

vzťahu k prírodovednému základu, najmä z matematiky, fyziky a informatiky - schémy, 

fotografie, grafy), 

- aplikovať testovanie žiakov priebežne, kvôli meraniu úrovne vedomostí technickej 

a matematickej gramotnosti v oblasti strojárstva, zaradiť do testov zaujímavé, praktické úlohy 

z odbornej praxe, 

- naďalej vytvárať nové metodické a vzdelávacie materiály, 

- vzdelávať sa v oblasti inovatívnych metód vyučovania a využívania IKT vo vyučovaní, 

- k precvičovaniu zložitej úlohy potrebujú žiaci viac ako jeden príklad, 

- uplatňovať rôzne metódy - dialogické, slovné a diskusné, kvôli zlepšeniu komunikácie 

žiakov, odbornej terminológie a vytvoreniu si vlastného názoru založeného na osobnom 

úsudku 

- zaradiť tematické exkurzie žiakov do výrobných podnikov pre aktualizáciu osvojených 

poznatkov z oblasti automatizácie a moderných technológií, 

- prvé úlohy a otázky majú byť jednoduchšie, aby žiaci nadobudli sebadôveru,  

- formulovať úlohy jednoznačne a zrozumiteľne,  

- dbať na to, aby aspoň posledná otázka bola otvorená, aby žiaci mohli prejaviť svoju tvorivosť, 

- úlohy musia podporovať aktivitu žiakov a mali by obsahovať prvky problémového 

charakteru, 



- úlohy by mali zabezpečovať aplikáciu teoretických vedomostí do praxe, 

- úlohy musia zabezpečovať rozvoj tvorivosti žiakov. 
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