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11. Manažérske zhrnutie: 

 

     Na stretnutí pedagogického klubu odborných zručností - elektro sme si vymenili 

skúseností medzi pedagogickými zamestnancami a best practice z vlastnej vyučovacej 

činnosti. Tiež sme sa rozprávali o využívaní moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní s dôrazom na projektové vyučovanie. 

 

Kľúčové slová: projektové vyučovanie, majster odborného výcviku, návrh projektového 

vyučovania, prezentácia PowerPoint, efektívnosť vyučovacieho procesu 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

      Projektové vyučovanie ako nová koncepcia vyučovacieho procesu si čoraz častejšie 

nachádza svoje miesto v odborných predmetoch a na odbornom výcviku. Na dnešnom  

stretnutí klubu sme sa zaoberali aplikáciou projektovej metódy, štruktúrou a priebehom 

vyučovacej jednotky na odbornom výcviku. 

Štruktúra projektu 

Projekt je určený pre žiakov 3. ročníka, študijného odboru: bezpečnostné systémy v doprave 

a priemysle v rámci tematického celku: návrh zabezpečovacieho zariadenia vonkajšej                   

a vnútornej ochrany 

Téma: Návrh a výroba zabezpečovacieho zariadenia, 

Zámerom projektu je aby žiaci pochopili podstatu a princípy jednotlivých zabezpečovacích 

zariadení a snímačov. Porozumeli jednotlivým prvkom zapájania do elektronických obvodov 

a praktické použitie jednotlivých zariadení v praxi. Od žiakov sa budú vyžadovať už skôr 

získané vedomosti a zručnosti z oblasti elektroniky, elektrotechniky  a zabezpečovacej 

techniky. 

Cieľ projektu 

 skvalitniť potrebné návyky a zručnosti pri práci zo zostavovaním a nastavovaním 

zabezpečovacích zariadení a snímačov 

 vedieť riešiť problémové úlohy týkajúce sa zabezpečovacích zariadení, 

 správne využívať komunikačné a  informačné technológie a získané informácie vedieť 

použiť v praxi 

 vedieť prepojiť teoretické vedomosti  s praktickými zručnosťami pri komplexnom riešení 

úloh 

 vedieť sa odborne vyjadrovať 

Metódy: heuristický rozhovor, brainstorming, praktická práca, problémový výklad, 

simulačná, demonštračná, manipulačné - montáž, demontáž, pozorovania, kontrolné cvičenia. 

Pomôcky: spájkovačka, cín, kalafónia, DPS, elektronické súčiastky a komponenty, snímače,  

náradie potrebné na spakovanie, vŕtanie, rezanie, materiál na výrobu modelu, počítač, internet. 

Organizačná forma vyučovania: skupinové vyučovanie s jedným majstrom odborného 

výcviku. 



Predmetom návrhu projektového vyučovania na odbornom výcviku je aj prezentácia spolu 

s metodickými pokynmi. Prezentácia, ktorú navrhujeme a ktorú sme vytvorili j z voľne 

dostupných zdrojov je určená pre daný študijný odbor a tému. Obsah snímok bude 

vymedzovať zabezpečovacie zariadenie - alarm. Vybrané ukážky z vytvorenej prezentácie    

sú zobrazené na snímkach nižšie. 

Výstupným produktom daného projektu je zhotovenie funkčného zabezpečovacieho 

zariadenia. 

Realizácia projektového vyučovania bude mať nasledovný postup: 

 

1. Motivácia žiakov k realizácii projektu: 

V motivačnej časti vyučovacieho procesu je dôraz kladený na sústredenosť žiakov pomocou 

rôznych modelov zabezpečovacích zariadení a príkladov zo života a praxe, aby došlo                    

k aktivizácii ďalšej poznávacej činnosti. 

 



Prehľad žiackych aktivít: 

2. Teoretická časť 

Žiaci vyhľadávajú zo všetkých dostupných zdrojov informácie o téme, ktorú dostali a na 

základe preštudovaných materiálov: 

 navrhnú zabezpečovacie zariadenie, tak aby poskytovalo požadovanú mieru  bezpečnosti, 

 priradia prvky k vybranému zabezpečovaciemu zariadeniu, 

 oboznámia s princípmi a montážou snímačov 

 

3. Praktická časť: výroba zabezpečovacieho zariadenia 

Žiaci si zopakujú schematické značky elektrotechnických súčiastok a ostatných 

komponentov ich vlastnosti a funkciu v obvode 

 

Žiaci na základe elektrotechnickej schémy výberu potrebné elektronické súčiastky 

a komponenty, 

• následne meracím prístrojom odmerajú ich hodnoty, 

• podľa montážnej schémy osadzujú komponenty na DPS, 

• dodržiavajú postupnosť krokov a bezpečnosť práce pri zapájaní  komponentov. 

Žiaci po skompletizovaní výrobku prevedú zapojenie, oživenie, testovanie výrobku                       

a nastavenie funkcií zabezpečovacieho zariadenia 



 

Žiaci pripoja snímače k zabezpečovaciemu zariadeniu  

 

4. Tvorba prezentácie 

Žiaci vytvoria prezentáciu v Power Pointe, ktorá bude obsahovať návod s postupom     

jednotlivých krokov pri výrobe zabezpečovacieho zariadenia 

 ústne prezentujú výsledky práce na projekte prostredníctvom PowerPoint prezentácií 

v časovom limite 10 minút, ktorý majú vopred určený. 



13. Závery a odporúčania: 

 

     Na konci pedagogického klubu prebehla diskusia, ktoré kompetencie u žiakov môžeme 

rozvíjať pomocou projektového vyučovania a aké kognitívnych ciele umožňuje. 

Pomocou projektového vyučovania sa môžu u žiakov rozvíjať napríklad tieto kompetencie: 

• samostatne, aktívne a tvorivo pracovať, 

• plánovať vlastnú prácu a dokončiť ju, 

• niesť zodpovednosť za svoju prácu, 

• prekonávať prekážky, ktoré vznikajú pri realizácií projektu, 

• vyhľadávať vhodné informácie (knihy, odborné články, encyklopédie, internet, a pod.), 

• selektovať a analyzovať informácie, 

• vybrať vhodné informácie pre vyriešenie projektu, 

• prezentovať svoju vlastnú prácu, vystupovať, správne sa odborne vyjadrovať, 

• argumentovať, 

• spolupracovať, komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory, 

• hodnotiť svoju prácu a prácu svojich spolužiakov. 

Kognitívne ciele, ktoré projektové vyučovanie umožňuje: 

 prehlbovať a rozširovať poznanie, 

 integrovať poznatky do uceleného systému poznania, 

 rozvíjať tvorivé myslenie, 

• uvedomovať si význam a zmysel poznávania. 

 

Odporúčané vzdelávacie materiály:  

https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/UIPH/oznamy/KEGANavrhy_modelov_na_projekty.pdf 

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

_projektove_vyucovanie_na_sos_0.pdf 

https://www.grantjournal.com/issue/0201/PDF/0201orbanova.pdf 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/bacova_kol_projekt_vyucovanie_web.pdf 
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Príloha : Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Dátum konania stretnutia: 01.02.2022 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18,00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 



1. Mgr. Marta Vichová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

2. Vladimír Bernát  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

3. František Hegedüs  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

4. Jozef Nagy  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

5. Mgr. Peter Novák  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Vladimír Vaško  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Ing. Jana Kičová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8. Ing. Stanislav Ilenin  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


