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11. Manažérske zhrnutie: 
 

       Práca klubu  odborných zručností – elektro bola na dnešnom stretnutí zameraná na 

výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov . Diskutovali sme o možnostiach 

ako lepšie uplatniť prepojenie jednotlivých predmetov . Medzipredmetovosť sa týka 

poznatkov z oblasti elektrotechniky – teoretickej aj praktickej ,odborného výcviku 

,matematiky ,fyziky a práce s počítačom . Pri praktickej činnosti  na odbornom výcviku žiaci 

dotvárajú svoje praktické vedomosti a zručnosti, pretože ich použitie predpokladá určitú 

hĺbku a trvalosť osvojenia a zároveň overujú pravdivosť a účinnosť teórie, formulujú si 

teoretické otázky . Významný prínos v získavaní informácií a výmeny skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov má spolupráca  medzi učiteľmi príbuzných predmetov napr.: 

- výstup z elektrotechnického merania spracujú žiaci s učiteľom informatiky – schéma 

a popis merania, tabuľky, grafy ) 

 

 

Kľúčové slová:  

výmena skúseností , medzipredmetové vzťahy , odborné elektrotechnické predmety 

a odborný výcvik , matematika , fyzika , práca s počítačom  

 



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

 

1. Úvod 

2. Konkrétna úloha na medzipredmetové vzťahy  

3. Identifikácia problémov medzipredmetových  vzťahoch v odbornom výcviku  z 

            pohľadu  učiteľa a majstra odborného výcviku a výmena skúseností a poznatkov   

            z doterajšej praxe  

      4. Možnosti zlepšenia  medzipredmetového vzdelávania 

      5. Záver a odporúčania  

  

k bodu 1 : 
Koordinátorka klubu Mgr. Marta Víchová privítala všetkých prítomných členov klubu . 
 
k bodu 2 :  

 

Úloha  na medzipredmetové vzťahy : 

 odborný výcvik – zapájanie rezistorov , meranie prúdu a napätia  

 základy elektrotechniky – využitie Ohmovho zákona a Kirchhoffových zákonov     

 matematika – matematické operácie  

 

Úloha :  

Tri rezistory s odpormi 200 Ω, 400 Ω, 600 Ω sú zapojené vedľa seba (paralelne). Prvým 

rezistorom 200Ω prechádza prúd 1,8 A. 

a) Aký prúd prechádza druhým a aký tretím rezistorom? 

b) Aké sú elektrické napätia na príslušných rezistoroch? 

c) Vypočítajte celkový odpor obvodu  

d) Vypočítané hodnoty si overte meraním prúdu vo vetvách s rezistorom R2  a R3 pomocou 

ampérmetra a meraním napätia na všetkých troch odporoch pomocou voltmetra  

e) Pred meraním najprv zakreslite zapojenie meracích prístrojov do schémy  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

k bodu 3 : 

        

            Hlavnou  témou bola identifikácia problémov v medzipredmetových vzťahoch  

z pohľadu učiteľa a majstra odborného výcviku .Členovia klubu rozprávali o problémoch 

v rámci vyučovania jednotlivých predmetov a odborného výcviku , kde najväčším 

nedostatkom študentov je, že nevedia využiť poznatky z jedného predmetu v inom 

predmete , nenachádzajú súvislosti a nevedia použiť to čo v inom predmete už ovládajú . 

Taktiež veľkým nedostatkom je že žiaci nevedia reagovať na požiadavky vyučujúceho. 

Ak vyučujúci zadá úlohy, načrtne postup, nie každý žiak dokáže samostatne reagovať na 

danú problematiku. Žiaci sa následne málokedy  pýtajú  na veci, ktorým nerozumejú.  

 

k bodu 4 :  

    

           Z diskusie klubu vyplynulo že je potrebné výraznejšie prepojenie medzipredmetových 

vzťahov hlavne odbornej výchovy a teoretického vzdelávania – odborných teoretických a   

všeobecnovzdelávacích predmetov .  

 

Medzipredmetové  vzťahy možno zlepšiť :  

a) koordináciou učiva – využiť skôr prebrané učivo v iných predmetoch a zdôrazňovať 

učivo , ktoré sa ešte len bude preberať v iných predmetoch , prípadne zdôrazniť jeho 

nadväznosť na odborný výcvik  

b) spolupráca učiteľov – zjednotiť prístup k jednotlivým vyučovacím témam ,zaujať 

žiaka danou problematikou, jednotne pôsobiť na žiaka pedagogicky , vzájomné hospitácie 

učiteľov a majstrov odborného výcviku  

c) inak – v rámci krúžkovej činnosti - napr. kreslenie elektrotechnických schém  na 

počítači  , organizovanie kurzov   

 

 

 



 13 . Závery a odporúčania: 
 

- identifikovať problém v oblasti prepájania vedomostí študentov v rôznych predmetoch 

-      vzdelávať žiakov v rámci jednotlivých predmetov tak, aby využili vedomosti   

-  a poznatky   vzájomne medzi predmetmi 

 -      naučiť žiakov pomenovať problém a vyjadriť ho 

- vzdelávať žiakov v rámci jednotlivých predmetov tak, aby prejavili tvorivosť, 

samostatnosť, aby využili vedomosti a poznatky vzájomne medzi predmetmi, aby 

vedeli  pracovať s modernými technológiami, vyslovovať závery, prezentovať a 

obhájiť svoju prácu 

- vzájomne zdieľať skúsenosti z praxe. 

 

 

- https://sk.hrvwiki.net/wiki/Integrative_learning 

- https://referaty.centrum.sk/odborne-humanitne/pedagogika/46693/?page=4 

- https://zivica.sk/wp-content/uploads/2020/04/prirucka-enviro-expertov.pdf 

- https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/komprax_vyskumy/nauc_

sa_to_odo_mna.pdf 

- https://samosprava.zvolen.sk/prehlad-

sprav.phtml?id_menu=132338&module_action__354652__id_ci=188252 
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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: 07.12.2021 

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 

 

 


