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Úvod:  

Zosúladenie teórie a praxe pri príprave žiakov odbornej školy neexistuje bez úzkej spolupráce učiteľov 

odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy. Pedagogický klub technickej gramotnosti tvoria 

2 učitelia odborných predmetov a 3 majstri odbornej výchovy. V prvom polroku školského roka sa 

zrealizovalo 8 stretnutí klubu podľa stanoveného plánu. Dve stretnutia boli presunuté do druhého 

polroka školského roka 2020/2021 z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a lockdownu v súvislosti s 

pandémiou Covid-19.  

 

Stručná anotácia 

Obsahom činnosti Klubu technickej gramotnosti v prvom polroku činnosti bola implementácia 

finančnej a čitateľskej gramotnosti do odborných predmetov a spolupráca členov pri plánovaní a  

realizácii projektového vyučovania s uplatnením medzipredmetových vzťahov.  

V rámci činnosti klubu prebiehala medzi členmi výmena skúseností z osvedčených postupov vlastnej 

vyučovacej činnosti a z absolvovaného inovačného vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti 

a projektového vyučovania. Išlo o aktívnu spoluprácu učiteľov odborných predmetov a majstrov 

odbornej výchovy. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bola súčasťou stretnutí výmena skúseností 

s dištančným vzdelávaním. 

Výstupom stretnutí boli vypracované metodické materiály a pracovné listy zamerané na rozvoj 

finančnej a čitateľskej gramotnosti a realizáciu žiackych projektov. Interaktívne pracovné listy boli 

využívané aj v rámci dištančného vzdelávania a distribuované žiakom prostredníctvom školského 

informačného systému Edupage. 

 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom písomného výstupu činnosti pedagogického Klubu technickej gramotnosti je popísať 

zrealizované aktivity v rámci stretnutí členov a vypracovanie odporúčaní pre ďalšiu pedagogickú 

činnosť nie len pre členov pedagogického klubu, ale aj pre ostatných učiteľov odborných predmetov 

a majstrov odborného výcviku na škole. Tieto odporúčania vychádzajú z vlastných skúseností 

jednotlivých členov klubu a z ich vlastnej pedagogickej činnosti.  

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. Okrem toho, že vypracované materiály obsahujú hlavne odbornú časť problému 

a konkrétnu tému sú do nich vhodne implementované úlohy zamerané na finančnú a čitateľskú 

gramotnosť.  

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

a)  Stručné zhrnutie činnosti klubu 

K najväčším problémom učiteľov v súčasnosti, vo vzťahu k vyučovaciemu procesu už nie je nedostatok 

didaktických pomôcok, ale nezáujem žiakov učiť sa. Na základe výmeny skúseností sa členovia klubu 

zhodli na tom, že sa často stretávajú s tým, že aj napriek našej snahe žiaci nedosahujú očakávané 

výsledky. Počas vyučovacieho procesu sa stretávame s obrovským nezáujmom žiakov plniť si svoje 

úlohy, vyvíjať aktivitu smerom k učivu. Majú pocit že teoretické poznatky, ktoré im učitelia 

odovzdávajú sú vedomostí v praxi nevyužiteľné, nevidia v nich zmysel. Aj napriek narastajúcim 

množstvám podnetov je čoraz náročnejšie zaujať a udržať ich pozornosť. Žiaci, ale majú sklon k 

priemernosti, nemajú potrebu dosahovať lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky a počas celého štúdia 

na strednej škole majú sklony prechádzať z ročníka do ročníka bez akejkoľvek námahy. Na základe 

týchto diskusií a výmeny skúseností si členovia klubu vytvorili záver, že jednou z možných príčin tohto 

stavu je, že v snahe dosiahnuť u žiaka zvládnutie množstva teoretických poznatkov vyjadrených 

v definíciách a poučkách sa často sústreďujeme len na rozvíjanie nižších poznávacích funkcií a hlavne 

na vyťažovanie pamäti. Cieľom nášho pedagogického klubu bolo hľadať cesty ako rozvíjať u žiakov 

skôr tvorivé technické myslenie.  

V prvom polroku bolo obsahom činnosti klubu nájsť spôsob, ako vhodnou formou implementovať do 

odborných predmetov a odborného výcviku témy finančnej a čitateľskej gramotnosti a využiť nové 

inovatívne (aktivizujúce) metódy učenia.  V tejto fáze činnosti klubu sme využili vedomosti a zručnosti 

niektorých členov klubu, ktorí absolvovali inovačné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti 

a v oblasti projektového vyučovania. Dôležitú úlohu pri postupe implementácie hrali dostupné online 

didaktické materiály k danej problematike, ktoré členovia aktívne vyhľadávali. Počas činnosti klubu si 

zdroje vymieňali a hodnotili úroveň spracovania. Na základe diskusie a zhodnotenia mimoriadnej 

situácie sme sa rozhodli implementovať čitateľskú a finančnú gramotnosť do odborných predmetov 

prostredníctvom interaktívnych pracovaných listov. Zhodli sme sa ale aj v tom, že využívanie 

aktivizujúcich metód (pracovné listy, projektové vyučovanie) nemôžu ale úplne nahradiť tradičnú 



formu výučby, môžu ju iba oživiť, vylepšiť a zatraktívniť. Počas činnosti klubu prebehla aj teoretická 

príprava na projektové vyučovanie a tvorbu didaktického testu zameraného na technickú gramotnosť. 

Počas dištančného vzdelávania členovia klubu aktívne využívali vytvorené pracovné listy 

prostredníctvom informačného systému školy. Žiakom priebežne pridávali učebné materiály a aj 

výukové videá. Rovnako im zasielali aj interaktívne pracovné listy vytvorené počas činnosti 

pedagogického klubu. Cieľom bolo vytvoriť databázu pracovných listov (Knižnica EduPage), ktoré 

budú môcť následne využívať aj ostatní pedagogickí pracovníci na svojich hodinách.   

 

b) Ukážka interaktívnych pracovných listov zameraných na finančnú a čitateľskú gramotnosť. 

 

Využívanie interaktívnych pracovných listov pri vyučovaní je výborným doplnkom pre aktiváciu 

žiakov a to najmä počas dištančného vzdelávania. Väčšina týchto pracovných listov bola vytvorená 

v programe MS WORD pomocou záložky Vývojár. Pracovné listy vytvorené členmi klubu sú zamerané 

na rozvoj čitateľskej, finančnej gramotnosti a ich interaktívnosť je zameraná zasa na rozvoj digitálnej 

gramotnosti. Konkrétna ukážka je zameraná na finančnú gramotnosť v prepojení na zdokonaľovanie 

zručností žiakov v práci s grafickým programom AutoCad.   

 

Ukážka metodického listu – Počítačová grafika   

PREDMET:  Počítačová grafika 

ROČNÍK Druhý 

TEMATICKÝ CELOK Vkladanie  

VYUČOVACIA JEDNOTKA Dvojhodinový blok 

TÉMA VYUČOVACEJ 

HODINY 
Vkladanie textu, telies a blokov 

TÉMA z NŠFG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

CELKOVÁ KOMPETENCIA 
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečení životných 

potrieb jednotlivca a rodiny 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 

č. 4 
Opísať používanie rôznych metód platenia 

ZÁKLDNÉ POJMY 

- elektronické bankovníctvo, 

- kreditná platobná karta, 

- debetná platobná karta. 

OČAKÁVANIA  

 

Žiak je schopný: 

- opísať moderné spôsoby platenia, 

- rozlíšiť platobné karty podľa funkcie. 

CIELE 

Žiak vie:  

- vymenovať služby elektronického bankovníctva, 

- vymenovať základné prvky platobných kariet, 

- navrhnúť vlastnú platobnú kartu s využitím grafického 

programu AutoCad, 

- vyhľadať relevantné informácie, 

- prezentovať vlastný návrh platobnej karty. 

MEDZIPREDMETOVÉ 

VZŤAHY 

Informatika – práca s textom a grafikou 

Slovenský jazyk – čítanie textu s porozumením 

Matematika – elementárna finančná matematika 

TYP VYUČOVACEJ HODINY 

Integrovaná vyučovacia hodina -  využívanie informácií 

získavané z rôznych predmetov na konštruovanie 

všeobecných poznatkov 



FORMA VÝUČBY 

1. hodina: individuálna práca žiakov  

2. hodina: skupinová práca žiakov  (kontrola správnosti 

riešených úloh, vzájomné porovnanie si výsledkov), 

diskusia, argumentácia. 

METÓDY VÝUČBY 

- motivačný rozhovor 

- práca  s pracovným listom 

- práca s výukovým softwarom  

DIDAKTICKÉ POMÔCKY 

- počítačová zostava (notebook) s pripojením na internet 

- príslušný program pre POG (AutoCad) 

- pracovný list 

- dataprojektor 

- vzory platobných kariet 

ŠTRUKTÚRA  

VYUČOVACEJ HODINY 

1. hodina (45 minút): 

- motivácia – diskusia na tému moderné spôsoby 

platenia, platobné karty – 15 minút 

- vysvetlenie práce s pracovným listom – 5 minút 

- individuálna práca žiakov s pracovným listom – 25 

minút 

 

2. hodina (45 minút): 

- pokračovanie individuálnej práca žiakov s pracovným 

listom – 15 minút 

- prezentácia vlastných návrhov platobných kariet – 20 

minút 

- diskusia a hodnotenie – 10 minút 

REALIZÁCIA  

1. hodina:  

Na začiatku hodiny oboznámime žiakov s cieľom hodiny 

a popíšeme jednotlivé činnosti, ktoré žiaci budú vykonávať. 

Motivačná časť – hodinu začneme motivačných 

rozhovorom na tému spôsoby platenia a elektronické 

bankovníctvo. Kladené otázky sa budú týkať ich skúseností 

s využívaním elektronického bankovníctva a s používaním 

platobných kariet. V tejto časti využijeme vzory platobných 

kariet. 

Práca s pracovným listom – žiakom rozdáme pracovné listy 

a postupne prejdeme jednotlivé úlohy v pracovnom liste.   

Žiaci začínajú samostatne pracovať s pracovným listom. Pri 

práci môžu využívať počítač s pripojením na internet. 

 

2. hodina: 

Žiaci v grafickom programe AutoCad spracovávajú vlastný 

návrh platobnej karty. 

Po ukončení práce nahrajú svoje návrhy na kľúč a postupne 

ich pomocou dataprojektoru prezentujú ostatným 

spolužiakom. 

Záver vyučovacej hodiny si necháme na diskusiu a kontrolu 

vypracovania pracovného listu. Chceme, aby si žiaci 

navzájom medzi sebou skonfrontovali svoje výsledky a 

zároveň vhodnými argumentmi presviedčali svojich 

spolužiakov o ich správnosti. 

HODNOTENIE 

- hodnotenie vypracovania pracovného listu 

- hodnotenie grafického spracovania návrhu 

- sebahodnotenie žiakov 

 



 

Ukážka Interaktívneho pracovného listu k danej metodike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
c) Ukážka metodického listu k projektovému vyučovaniu 

 

Metodický list – Projektové vyučovanie 

 pre 3. ročník odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení 

Voľba témy 

projektu 

 

 

Malá kotlina – výroba a inovácia  

- Inovácia výroby malej kotliny - využitie, efektivita, porovnanie rôznych 

typov na trhu, ekonomické vyjadrenie hodnoty, inovácie, príprava výroby, 

praktická výroba 

 

Zadanie 

projektovej úlohy 

 

Zadanie úlohy pre žiakov – Zvoliť výrobné a technologické postupy výroby 

a inovácie malej kotliny a jej využitie v domácnosti.  

Výstup PV – Vlastná prezentácia výstupu a spracovanie výroby a technologického 

postupu, technické výkresy, matematické a ekonomické výpočty, povrchová úprava, 

prezentácia hotového výrobku  

 

Ciele 

 

- aktivizovať žiakov a zvýšiť ich záujem o výučbu predmetov – STR, STT, ODV, 

INF, MAT, 

- vyhľadávať relevantné informácie, 

- spracovať informácie, 

- navrhovať rôzne riešenia postupov a prístupov,  

- rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh,  

- využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, určiť 

príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať, 

- podporovať sebarealizáciu a tvorivú kreativitu žiakov,  

- spájať teoretické poznatky s praktickými činnosťami, 

- viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich 

v praktickom živote,   

- orientovať sa v sortimente materiálov a výrobkov na trhu pre materiálne 

zabezpečenie, 

- ovládať základné technológie  ručného a strojového obrábania a výroby,  

- viesť k racionálnej práci, k zodpovednosti, dôslednosti a presnosti, 

- poznať a využívať meradlá  a spôsoby zvárania,  

- vedieť šetriť energiou, vodou, surovinami, pomôckami,  

- dodržiavať bezpečnosť práce  pri výrobe  

Ročník 3.  ročník  Odbor 
mechanik strojov a 

zariadení 

Vzdelávacie 

oblasti a 

predmety 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Všeobecné vzdelávanie 

Človek a spoločnosť 

Matematika a práca s informáciami 

Odborné vzdelávanie 

Teoretické vzdelávanie 

 

 

 

Praktická príprava 

 

Matematika – MAT 

Informatika – INF 

 

Technológia – TECH 

Strojníctvo – STR  

Technické kreslenie – TEK 

Strojárska technológia - STT 

Počítačová grafika - POG 

Odborný výcvik – ODV 

 

Medzipredmetové 

vzťahy 
 

Predmet Žiak vie: 

Matematika – obsahy rovinných útvarov, 

objemy telies, premieňanie jednotiek 

obsahu a objemu, matematické operácie, 

percentá 

 

 riešiť praktické úlohy s využitím 

percentového počtu (MAT – 1. 

ročník) 

 rozlišovať základné rovinné útvary, 

určovať obvody a obsahy 



 

 

 

 

 

 

 

Informatika – práca s informáciami, 

práca s textovým editorom MS Word, 

práca s tabuľkami, výpočty a vzorce 

v Exceli, práca s fotografiami, tvorba 

prezentácií 

 

 

 

 

Strojníctvo – normalizácia, spoje, 

spojovacie súčiastky 

 

Strojárska technológia – materiály, 

vlastnosti materiálov, povrchová úprava 

materiálov 

Technológia – ručné spracovanie kovov - 

meranie, pilovanie, rezanie, strihanie, 

sekanie, strojové spracovanie kovov - 

sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie, 

spájanie kovov 

 

Technické kreslenie – výkresová 

dokumentácia, výpočty, materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačová grafika – tvorba výkresovej 

dokumentácie pomocou grafických 

softvérov 

 

Odborný výcvik – praktické vyhotovenie  

malej kotlinky 
 

 

 

 

rovinných útvarov (MAT – 2. 

ročník) 

 riešiť konštrukčné úlohy (MAT – 1. 

ročník) 

 rozlišovať základné priestorové 

útvary, určovať objemy 

priestorových útvarov (MAT – 2. 

ročník) 

 premieňať jednotky obsahu 

a objemu (MAT – 2. a 3. ročník) 

 vyhľadávať informácie na internete 

a triediť ich, rozumieť základným 

pojmom z odboru IKT, pracovať 

s textovým dokumentom, vkladať 

objekty do dokumentu a upravovať 

dokument pre tlač (INF – 1. ročník) 

 pracovať s tabuľkovým 

kalkulátorom Excel, využívať 

vzorce na výpočty hodnôt funkcií, 

tvoriť propagačné prezentácie (INF 

– 2. ročník) 

 poznať normalizované 

a nenormalizované súčiastky (STR 

– 1. roč.) 

 poznať druhy ocelí, vlastnosti 

ocelí,(STT-1.roč.) 

 

 vybrať vhodné nástroje na ručné 

spracovanie výrobkov,  

charakterizovať podstatu 

sústruženia, frézovania (TECH - 1. 

ročník) 

 poznať zásady upínania nástrojov 

a obrobkov na frézach a sústruhoch 

(TECH – 2. ročník) 

 nakresliť výkres pre výrobok 

a okótovať ho,  vyhľadávať údaje 

v Strojníckych tabuľkách, 

vypočítavať základné hodnoty 

(TEK – 1. a 2. ročník) 

 popísať obsah výrobného výkresu 

súčiastky, určovať druh materiálu 

(TEK – 2. ročník) 

 pomocou programu Autocad 

vytvoriť výkresovú dokumentáciu 

v 2D prostredí, (POG – 2. ročník) 

 ovládať princípy ručného 

spracovania kovov (ODV – 1. 

ročník) 

 zhotoviť jednoduchú súčiastku 

podľa výkresu (ODV – 1. a 2. 

ročník) 

 zhotoviť jednoduchú zváranú 

konštrukciu podľa výkresu (ODV –

3. ročník) 

 použiť a správne zmontovať 

výrobok(ODV – 1.,2. a 3. ročník) 

 
 

 



Záver: 

Zhrnutie  

Úspech rozvoja technickej gramotnosti a celkovo technického myslenia u žiakov na odbornej škole  

súvisí s umením zadávať študentom primerané technické úlohy, ktoré vyžadujú aktívnu myšlienkovú 

činnosť, nakoľko praktické riešenie úloh je základom a zdrojom technického myslenia. Ak ale  

chceme, aby žiaci dokázali kreatívne riešiť technické úlohy je potrebné, aby sme u nich rozvíjali 

čitateľskú, matematickú a aj finančnú gramotnosť.  

 

Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

a) využívanie interaktívnych pracovných listov 

Pracovné listy odľahčenou formou aktivizujú a zapájajú žiakov do vyučovacieho procesu. Majú 

široké uplatnenie vo všetkých etapách učebného procesu ako vhodný doplnok, podpora, prípadne 

aktualizácia informácií základného učebného zdroja. Rovnako sú vhodným doplnkom pri dištančnom 

vzdelávaní. Úlohy v pracovných listoch by mali hlavne zabezpečovať aplikáciu teoretických 

vedomostí do praxe a mali by byť primerané podľa toho o aký odbor – učebný alebo študijný sú 

určené a samozrejme pre ktorý ročník. Interaktívne pracovné listy obsahujú predovšetkým úlohy, 

cvičenia, ktoré umožňujú žiakom samostatne pracovať, logicky uvažovať a nepochybne vyžadujú ich 

sústredenú pozornosť a umožňujú žiakom využívanie informačno-komunikačných technológií a tým 

rozvíjať aj informačnú gramotnosť. Veľmi jednoducho sa dajú do nich implementovať úlohy 

zamerané na rozvoj čitateľskej a aj finančnej gramotnosti. 

 

b) využívanie projektového vyučovania 

Vo vyšších ročníkoch je v rámci rozvoja kľúčových kompetencií žiakov vhodné do učebných osnov 

zaradiť projektové vyučovanie, ktoré patrí medzi veľmi efektívne koncepcie vyučovania. Projekty by 

mali byť zamerané na medzipredmetové vzťahy, t. j. pri výbere témy treba v učive nachádzať vzťahy 

medzi učivom jednotlivých predmetov v ročníku – horizontálne medzipredmetové vzťahy, ale aj v 

nadväznosti na predchádzajúce a nasledujúce ročníky – vertikálne medzipredmetové vzťahy, aby si 

žiaci neosvojovali učivo izolovane. Cieľom je rozvíjať u žiakov schopnosť aplikovať získané 

vedomosti pri riešení projektových úloh a tak aktívne prepojiť teóriu s praxou.  

 

c) odporúčané zdroje 

 v oblasti finančnej gramotnosti 

https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/fg_odborne_texty_1_2.pdf  

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/vzdelavacie-

aktivity/zbierka_uloh_z_financnej_gramotnosti.pdf  

 v oblasti projektového vyučovania 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/5_ops_weiszerova_maria_-

_projektove_vyucovanie_na_sos_0.pdf  

 metodika zameraná na aktivizujúce metódy výučby 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/harausova_h._-

_ako_aktivizujuco_vyucovat_odborne_predmety.pdf  

 užitočné linky pre výuku odborných predmetov a odborného výcviku 

http://rsov.sk/podpora-a-ucebnice/  

http://rsov.iedu.sk/  
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12. Dátum 31.01.2021 
13. Podpis  

14. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Jana Mrázová 
15. Dátum 01.02.2021 
16. Podpis  
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