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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  meracie prístroje, osciloskop, metrel, eurotest,  odborné predmety  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúsenosti s používaním združených meracích prístrojov, 

uplatnenie digitálnych meracích prístrojov pri praktických cvičeniach. 

 

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

 digitálne meracie prístroje 

 použitie meracích prístrojov 

 diskusia  

 

   Základnou témou pedagogického klubu bolo využite združených meracích prístrojov vo 

vyučovacom procese. Na stretnutí sme konzultovali spôsoby využitia meracích prístrojov 

v odborných premetoch ako je napríklad elektrické meranie alebo odborný výcvik. Nová učebňa ktorá 

je vybudovaná v našej škole obsahuje meracie prístroje ako je digitálny multimeter a osciloskop. Žiaci 

sa na týchto zariadeniach učia merať základné veličiny v elektrotechnike ako je prúd, napätie, odpor, 

ale aj priebeh sínusoidy a rôzne iné.  

   Ďalšie meracie prístroje, ktoré naša škola má k dispozícii je napr. Metrel Eurotest 61557, ktorý 

dokáže vykonať kompletné testovanie bezpečnosti elektrických inštalácii. Okrem toho disponuje aj 

funkciami merania TRMS prúdovými kliešťami, meranie zemného odporu, meranie osvetlenia 

a vyhľadávanie vedení a mnohé iné  funkcie, ktoré sú dôležité pri rôznych elektrických meraniach. 

   Členovia klubu si v rámci predmetu elektrické merania a v rámci odborného výcviku prešli návrhy 

na cvičenia z elektrických meraní, ktoré žiaci budú vykonávať a spracovávať do protokolov. 

Protokoly o vykonaných elektrických meraniach jednotlivých žiakov sú súčasťou pomôcok pri 

vykonávaní teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 

 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
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13. Závery a odporúčania: 
 

   Na stretnutí klubu členovia navrhli rôzne úlohy na využitie združených meracích prístrojov, ktorými 

naša škola a vybavenosť dielní a učební disponuje. Do budúcnosti by sme chceli zaobstarať aj ďalšie 

modernejšie združené meracie prístroje, ktoré sú pre potreby praxe nevyhnutné.  
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

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:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  05. 04. 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 

 


