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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: projektové vyučovanie, dištančné vzdelávanie, aktívny prístup k učeniu, téma 

projektového vyučovania 

 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na možnosti riešenie projektového vyučovania počas dištančného 

vzdelávania a riešenie návrhov tém projektov a čiastkových úloh projektov.  

 

 

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

 

Hlavné body: 

 projektové vyučovanie počas dištančného vzdelávania, 

 návrh tém projektov, 

 rámcové zadanie projektových úloh a vytýčenie hlavných cieľov, 

 diskusia. 

 

Téma stretnutia:  Návrhy tém projektov 

 

Zhrnutie priebehu: 

 

Členovia klubu predstavili jednotlivé návrh tém projektového vyučovania pre tretie a štvrté ročníky 

študijných odborov. 

Pri výbere témy brali do úvahy nie len horizontálne medzipredmetové vzťahy, ale aj vertikálne a to 

hlavne pri stanovovaní čiastkových úloh. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2


V jednotlivé čiastkové úlohy boli zamerané na rozvoj IKT kompetencií (spracovanie zadaní 

v programe MS Word, prezentácia v programe PowerPoint), rozvoj čitateľskej a finančnej 

gramotnosti s prepojením na kompetencie v oblasti matematiky (vyhľadávanie v strojníckych 

tabuľkách, výpočty). 

Pre žiakov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení bola zvolená téma: 

Príprava technologických podkladov a výroba súčiastky s využitím CAD/CAM systémov.  

 

V rámci tejto témy majú žiaci čiastkové úlohy: 

a) Teoretické východiská – význam CAD/CAM systémov vo výrobe 

V tejto časti je úlohou žiakov vyhľadať relevantné informácie v oblasti CAD/CAM systémov. Popísať 

CAD systémy a aj CAM systémy a ich využitie v strojárskej výrobe. Táto časť má prepojenie na 

predmety počítačová grafika a programovanie strojov a zariadení. Cieľom je rozvoj kompetencií 

v oblasti IKT zručností, čitateľskej gramotnosti. Výstupom je v programe MS Word spracovaný text. 

b) Návrh výrobku  

V tejto čiastkovej úlohe majú žiaci spracovať konštrukčné riešenie výrobku. Ich úlohou je vytvoriť 

návrh súčiastky v grafickom programe, ktorý je v súlade s obsahom výuky podľa Školského 

vzdelávacieho programu pre príslušný ročník (3. ročník v programe AutoCad a 4. ročník v programe 

Inventor). Táto časť má prepojenie na predmety technické kreslenie a počítačová grafika. Výstupom 

je výrobný výkres súčiastky s dodržaným všetkých príslušných noriem. 

c) Technologický postup výroby 

V tejto časti je úlohou žiakov vypracovať technologický postup výroby na konvenčných obrábacích 

strojov. Cieľom je prepojiť vedomosti z predmetu technológia, v rámci ktorého žiaci v nižších 

ročníkoch vytvárali  jednoduché technologické postupy pri všetkých technológiách obrábania. 

Výstupom je technologický postup spracovaný v programe MS Word. 

d) Tvorba riadiaceho programu 

V tejto čiastkovej úlohe žiaci spracujú riadiaci program pre výrobu súčiastky na CNC stroji. Použitý 

riadiaci program by mal byť v súlade s obsahom predmetu programovanie strojov a zariadení v rámci 

ktorého sa žiaci príslušný riadiaci program učia vytvárať. (V treťom ročníku riadiaci program v ISO 

kódoch a v štvrtom ročníku žiaci spracujú nielen ISO kódy ale aj riadiaci program v systéme 

Heidenhain, prípadne Sinumerik) Výstupom je riadiaci program v MS Word. 

e) Výroba navrhnutej súčiastky 

Táto časť projektu sa bude realizovať priamo v dielňach SOŠ technickej v Tlmačoch po návrate do 

školy.  

f) Spracovanie PowerPoint-ovej prezentácie 

 

Pre žiakov odboru mechanik strojov a zariadení: 

Príprava technologických podkladov a výroba súčiastky podľa vlastného výberu.  

 

V rámci diskusie sa členovia klubu zhodli na tom, že v rámci dištančného a z hľadiska programového 

vybavenia, ktoré majú žiaci k dispozícii sa budú zameriavať hlavne na tie čiastkové úlohy, ktoré sú 

žiaci schopní realizovať v domácom prostredí a to: teoretické východiská, návrh výrobku, ale 

v papierovej podobe, technologický postup výroby a návrh riadiaceho programu v ISO kódoch. Tie 

časti, ktoré si vyžadujú programy AutoCad, Inventor, Heidenhain a SinuTrain si budú žiaci realizovať 

po návrate do školy. 

Rovnako prehodnotili aj skupinovú prácu na projekte. Navrhli zmeniť túto formu na projekty pre 

jednotlivých žiakov. Každý žiak spracováva projekt samostatne. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery:  

Členovia klubu navrhli témy a upravili obsah čiastkových úloh podľa toho, v ktorom ročníku sa 

projekt bude žiakom zadávať a v akom študijnom odbore sa pripravujú. Rovnako pre súčasnú situáciu 

bude vhodné, aby bola zmenená forma na individuálnych riešiteľov projektov. Zadania projektov 

budú realizované v druhom polroku. 

 



 

Odporúčania: 

Vytvoriť časový harmonogram odovzdávania čiastkových úloh projektov a vytvoriť návrh na kritériá 

hodnotenia jednotlivých častí projektov. V kritériách musia členovia klubu presne stanoviť čo a ako 

sa bude hodnotiť. Do kritérií by mali zahrnúť aj sebahodnotenie samotného riešiteľa projektu. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  
1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  
Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  K lub  techn icke j  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  18.11. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Jana Hollá  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Šefan Nap  SOŠ technická Tlmače 

3 Bc. Miroslav Bernát  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Róbert Lacko  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Alexander Gábor  SOŠ technická Tlmače 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1    

 


