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11. Manažérske zhrnutie: 
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Na stretnutí členov klubu sa prejednávala úroveň vedomostí žiakov v prvých ročníkov v odbore 

mechanik elektrotechnik a odbore mechanik mechatronik s ich následnou analýzou.  

 

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

 stav vedomostí žiakov z predmetov fyzika a matematika 

 osobnostné kritéria žiakov z hľadiska odboru elektrotechník a mechatronik 

 kreativita a flexibilita žiakov 

 analýza poznatkov vedomostí 

 diskusia k návrhom  

 

    Hlavnou témou pedagogického klubu bola úroveň vedomostí študentov v  triedach prvého ročníka 

odborov mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. Dôraz sa pri úrovni kládol na 

medzipredmetové vzťahy predmetov matematika a fyzika s odbornými predmetmi elektrotechnika 

a elektrotechnológia. 

    Z hľadiska poznatkov členov klubu sú poznatky a vedomosti žiakov na dobrej úrovni, pričom 

v jednotlivých odborných častiach sú lepšie a v niektorých častiach slabšie. Celkovo môžeme 

konštatovať, že úroveň vedomosti študentov je na priemernej úrovni, ktorá zodpovedá ich 

zručnostiam, schopnostiam  v patričných študijných odboroch.  

Na základe jednotlivých profilových nosných odborných predmetov, môžeme definovať, že v  rámci 

predmetu elektrotechnika študenti mali riešiť príklady na premeny a  prevody fyzikálnych jednotiek 

hlavne elektrických veličín najmä napätie, prúd a  odpor.  Podstatou bola aj informačná hodnota 

nadobudnutých vedomostí zo základnej školy. Žiaci museli aplikovať nadobudnuté vedomosti 

z predmetov fyzika a matematika do vzťahov a výpočtov pri konkrétnych príkladoch v rámci 
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elektrotechnických vzorcov. Spätnou väzbou pre učiteľa bola samostatnosť žiakov, kreativita 

a flexibilita ako  reakcia na jednotlivé odborné poznatky medzi učiteľom a žiakom. Žiakom bolo treba 

zdôrazňovať že elektrické veličiny musia mať vždy označenie  /napätie – U, jednotka V/. 

    V predmete elektrotechnológia  sa žiaci stretávajú s podstatou a zložením jednotlivých materiálov, 

ktoré sa využívajú v oblasti elektroniky. Zároveň učitelia skonštatovali, že žiaci na tento predmet 

z odborného hľadiska  reagujú lepšie,  nakoľko sa tu prejavujú nadobudnuté vedomosti z fyziky . 

    Pri výučbe žiakov v prvých ročníkoch je potrebné využívať všetky dostupné didaktické, materiálne  

a meracie pomôcky, ktoré zlepšujú audio-vizuálne vyučovanie a zároveň kreativitu a flexibilitu 

študentov z hľadiska nových poznatkov v odbore mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. 

Pri riešení jednotlivých príkladov v rámci odborných predmetov postupovať od jednoduchšieho 

k zložitejšiemu, nakoľko sa jedná z pohľadu žiakov o nové odborné vedomosti.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

    Členovia klubu zadefinovali, že odborné vedomosti pre študentov v odboroch elektrotechnik 

a mechatronik sú kľúčovým faktorom pri rozvoji odbornej profesii študentov. Nastavila sa úroveň 

vedomostí študentov v odboroch pre prvé ročníky. Dôležitým faktorom je výmena skúsenosti 

a vedomostí z vyučovacích hodín a odborného výcviku medzi učiteľmi odborných predmetov. 

    Nosným prvkom pri výučbe je využívanie rôznych didaktických materiálov a počítačovej techniky 

na zlepšenie predstavivosti študentov. Do budúcna sa učitelia dohodli na výmene poznatkov 

z hľadiska spätnej reakcie žiakov na odborné poznatky vo výučbe. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  19. 10. 2021 

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 

 

 


