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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na diskusiu a návrh tém súborných prác, ktoré žiaci musia vykonať 

počas odborného výcviku v prvom a druhom ročníku. 

 

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

 vytváranie súborných prác žiakmi na odbornom výcviku 

 návrhy zapojení v súborných prácach 

 použitie meracích prístrojov 

 

   Na začiatku stretnutia si členovia klubu vymenili skúsenosti a poznatky, ktoré nadobudli počas 

praxe. 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. Počas 

obidvoch školských rokov, kedy sú žiaci na odbornom výcviku u nás na škole sa stretávajú s úlohami 

ako sú: 

- ručné spracovanie kovov (rysovanie, pílenie, vŕtanie, brúsenie...).   

- práca v grafickom programe Eagle ( kreslenie elektrotechnických schém, návrh dosky plošných 

spojov, 

- vytváranie jednoduchých spojov pomocou spájkovania, 

- rozpoznanie základných elektronických súčiastok a zistenie ich funkcie, 

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


- realizácia jednoduchých elektronických zapojení, 

- práca na elektrických inštaláciách,  

- používanie základných meracích prístrojov. 

   Majstri odborného výcviku si pre nich vždy pripravia komplexné úlohy, ktoré žiaci počas praxe 

vykonávajú. Sú súčasťou priebežného a aj koncoročného hodnotenia a klasifikácie z odborného 

výcviku. Pre zvýšenie motivácie žiakov sa majstri snažia vyberať súborné práce, ktoré korešpondujú  

s návrhmi samotných žiakov a tiež s požiadavkami na profil absolventa daného odboru. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

   Členovia klubu zhrnuli priebeh stretnutia a navrhli komplexné úlohy, ktoré by sa ešte mohli 

implementovať do vyučovacieho procesu na odbornom výcviku. Jedná sa hlavne o úlohy, kde by sa 

viacej využívala počítačová technika. Kvôli potrebám, ktoré firmy od nás vyžadujú je potrebné sa 

viacej zameriavať na automatizačnú techniku ale aj na samotné programovanie. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  17. 05. 2022 

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 

 

 


