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Krátka anotácia: 

Klub prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa zúčastnilo 6 členov, ktorí majú 

záujem zúčastňovať sa  klubových aktivít a zároveň sa osobnostne a profesionálne stotožniť 

s názvom klubu. Rámcovým programom prvého klubového  stretnutia bolozameranie sa na 

porovnávanie výsledkov odborných predmetov a prírodovedných predmetov. Hlavným 

cieľom bolo zistiť  potreby žiakov vo výučbeprírodovednýchpredmetov (PVP) a odborných 

predmetov (OP) v prvých troch ročníkoch. Na stretnutí boli porovnané priemerné študijné 

výsledky za posledné 3 roky. Na základe požiadaviek učiteľov odborných predmetov, ktorí 

zistili nižšiu úroveň vedomostí žiakov z matematiky a fyziky, bolo nutné bližšie analyzovať 

medzipredmetové vzťahy medzi PVP a OP. Preto je nutné upravovať učebné osnovy 

prírodnovedných predmetov a to hlavne posilnením učiva potrebného pre pochopenie 

http://www.spsehalova.sk/


elektrických zákonov a zároveň aj pre zvýšenie vedomostí žiakov v matematických 

operáciách v aplikovaných príkladoch elektrotechnických predmetov. Učitelia PVP 

v predmete matematika 1.,2. a 3. ročníka navrhli potrebné zmeny v učebných osnovách pre 

zosúladenie s OP všetkých ročníkov. 

Učitelia PVP a OP sú si vedomí požiadaviek kladených na ich odbornosť a spoluprácu 

a odbornosť vedúcu k naplneniu spomínaných cieľov.  

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

 

• Porovnanie výsledkov žiakov PVP  všetkých ročníkov 

• Porovnanie výsledkov žiakov OP 1.,2. a 3. ročníka  

• Konkretizácia problémov v medzipredmetových vzťahoch PVP a OP 

• Návrhy pre úpravu učebných osnov v predmete Matematika v prvých troch 

ročníkoch 

• Vypracovanie aplikovaných príkladov OP do predmetu Matematika 

Prerokované body Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania: 

1. Porovnanie výsledkov z OP a PVP 

V I. polroku šk. roka 2019/2020 v prvých troch ročníkoch v odborných predmetoch 

mali žiaci najlepšie študijné výsledky z predmetov robotika a rozvoj odboru. Najhoršie 

výsledkyv prvých troch ročníkoch dosiahli žiaci v odborných predmetoch automatizácia, 

elektronika a elektrotechnika.  

V II. polroku šk. roka 2019/2020 v prvých troch ročníkoch v odborných predmetoch 

mali žiaci najlepšie študijné výsledky z predmetov robotika a rozvoj odboru. Najhoršie 

výsledkyv prvých troch ročníkoch dosiahli žiaci v odborných predmetoch spracovanie 

multimédií a grafické systémy. 

V I. polroku šk. roka 2018/2019 v prvých troch ročníkoch v odborných predmetoch 

mali žiaci najlepšie študijné výsledky z predmetov softvérové aplikácie a sieťové technológie. 

Najhoršie výsledkyv prvých troch ročníkoch dosiahli žiaci v odborných predmetoch 

automatizácia a elektrotechnika. 

V II. polroku šk. roka 2018/2019 v prvých troch ročnikochv odborných predmetoch 

mali žiaci najlepšie študijné výsledky z predmetov softvérové aplikácie a webové technológie. 

Najhoršie výsledkyv prvých troch ročníkoch dosiahli žiaci v odborných predmetoch 

automatizácia a spracovanie multimédií. 



V I. polroku šk. roka 2017/2018 v prvých troch ročníkoch v odborných predmetoch 

mali žiaci najlepšie študijné výsledky z predmetovprogramovanie, grafické systémy 

a technické kreslenie. Najhoršie výsledkyv prvých troch ročníkoch dosiahli žiaci v odborných 

predmetoch elektrotechnika a úvod do podnikania. 

V II. polroku šk. roka 2017/2018 v prvých troch ročnikoch v odborných predmetoch 

mali žiaci najlepšie študijné výsledky z predmetov rozvoj odboru, grafické systémy a sieťové 

technológie. Najhoršie výsledkyv prvých troch ročníkoch dosiahli žiaci v odborných 

predmetoch výpočtová technika a spracovanie multimédií a elektrotechnické meranie. 

Výsledky prírodovedných predmetov za predchádzajúce roky: 

Fyzika I.polrok II.polrok 

2019/2020 3,199 2,046 

2018/2019 2,88 2,91 

2017/2018 2,93 3,19 

 

Matematika I.polrok II.polrok 

2019/2020 2,78 2,23 

2018/2019 2,93 2,84 

2017/2018 2,84 3,19 

 

Vzhľadom na fakt, že žiaci boli v druhom polroku školského roka 2019/2020 vzdelávaní 

dištančne, realizovali sme v predmete Matematika tzv. overovacie previerky pre žiakov 2., 3., 

4. ročníka. Overovacie previerky obsahovali učivo len z tohto obdobia a zvolená forma – 

úlohy s výberom odpovede – zodpovedala  úrovňou koncoročným previerkam realizovaných 

on-line formou. Cieľom overovacích previerok bolo zistiť úroveň zapamätania si preberaného 

učiva dištančnou formou výučby. Predpokladaná úspešnosť vyjadrená v percentách bola 45 

%. V nasledujúcej tabuľke sú výsledky overovacích previerok a koncoročných v triedach, 

v ktorých boli tieto previerky realizované. 

Trieda 
Overovacia previerka  

% 

Koncoročná previerka 

% 
Rozdiel % 

II. A 40,42   

II. B 35,25   

II. C 35,3   

II. D 25,3 73,55 48,25 

II. E 22,1 69,45 47,35 



 

Z prezetovaných tabuliek je zrejmé, že úspešnosť 45 % z overovacích previerok dosiahli 

najviac žiaci 4. ročníkov, ktorí sa mohli opierať pri vypracovaní úloh na vedomosti 

z predchádzajúcich ročníkov. 

1. Nedostačujúce vedomosti žiakov v matematických operáciách v aplikovaných 

príkladoch elektrotechnických predmetov 

Žiaci SPŠE Hálova majú veľký problém s matematickými operáciami vo všetkých ročníkoch. 

V nasledujúcom období preto navrhujeme užšiu spoluprácu v rámci medzipredmetových 

vzťahov PK PVP z hľadiska úpravy učebných osnov v predmete  matematika, prípadne 

posilnenia počtu hodín na riešenieaplikovaných príkladov v učebných osnovách v predmete 

matematika.Zvýšenú pozornosť trebavenovať žiakom s dyskalkúliou. 

Navrhujeme: 

Vzhľadom na potreby prepojenia prírodovedného vzdelávania a odborného vzdelávania by 

bolo vhodné upraviť učebné  osnovy  Matematiky 1.,2. a 3. ročníka tak, aby bolo žiakom 

umožnené    matematicky spracovávať výsledky na odborných predmetoch. 

Z časového hľadiska by bolo vhodné v novembria v decembri upraviť  plány  vyučovania 

matematiky nasledovne: 

a) v 1. ročníku naďalej precvičovať v rámci v tematického celku Operácie s reálnymi 

číslami prácu so zátvorkami  a upevňovať vedomosti a zručnosti žiakov 

Trieda 
Overovacia previerka  

% 

Koncoročná previerka 

% 
Rozdiel % 

III. A 52,14 81,79 29,65 

III. B 36,8 80,3 43,5 

III. C 25,6   

III. D 26,95 75,83 48,88 

III. E 15,95   

Trieda 
Overovacia previerka  

% 

Koncoročná previerka 

% 
Rozdiel % 

IV. A 53,33   

IV. B 45,6   

IV. C 35,56 76,4 40,84 

IV. D 51,13 74,4 23,27 



z problematiky Prednosť počtových operácií.Učivo o nepresných číslach z 1. 

ročníka presunúť  do 3. ročníka.  

b) v 2. ročníku je potrebné pridať  hodiny  v tematickom celku Komplexné čísla na 

riešenie aplikovaných úloh pre predmet Elektrotechnika.Ďalej je potrebné doplniť 

tematický celok Funkcia priamej a nepriamej úmernosti o aplikované úlohy na 

veličiny priamo a nepriamo závislé v predmete elektrotechnika. Vhodný je presun 

učiva o inverzných funkciách, logaritmickej funkcii, logaritme čísla a logaritmických 

rovniciach do 3. ročníka. 

c) v 3.ročníku sa zmeny týkajú hlavne doplnenia učebných osnov o učivo z 2.ročníka – 

inverzná funkcia, logaritmická funkcia, logaritmus čísla, logaritmické rovnice. 

 

Vo všetkých ročníkoch je potrebné priebežne si overovať zručnosti žiakov spojených 

s vyjadrením neznámej zo vzorca, riešením rovníc rôzneho typu a riešením úloh aritmetického 

typu (výpočty na množine reálnych čísel). 

Po analýze úloh riešených v predmete elektrotechnika, elektronika, elektrické meranie je 

potrebné doplniť aktuálny súbor úloh pre vyučovanie matematiky o problémové úlohy. 

2. Aplikácia elektrických javov a zákonov v premete Fyzika 

V predmete fyzika upravíme učebné osnovy tak, aby sme vo fyzike odučili Základy 

elektrochémie–Elektrolýza a jej technické využitie, Galvanické články, Akumulátory, 

Palivové články. Pre potreby elektrotechnikov, bude toto učivo preberané vofyzike v závere 1. 

ročníka, po úprave učebnej osnovy fyziky zmenou a presunom niektorých tematických celkov 

v rámci 1. a 2. ročníka.  

13. Závery a odporúčania  

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie 

vyššej kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa členovia venovali 

odhaľovaniu problémov žiakov pri aplikácii vedomostí PVP v OP. Zároveň riešili návrhy pre 

zlepšenie  

medzipredmetových vzťahov matematiky s OP  vo štvrtom ročníku a fyziky (1. a 2. ročník)  

s OP 1., 2. a 3 . ročníka. 

 



Odporúčania: 

1. Zmeniť učebné osnovy 1. 2. a 3.ročníka v predmete matematika. 

2. Zmeniť učebné osnovy v 1. a 2. ročníku v predmete fyzika. 

3. Aplikovať konkrétneaplikovanépríklady z elektrotechniky do predmetumatematika. 

4. Aplikovaťelektrickéjavy a zákony v premetefyzikazmenouučebnýchosnov. 

5. Vzájomne si  vymieňať  skúsenosti a odovzdávať vedomostiv rámci profesionálneho a 

osobného rozvoja v oblastimedzipredmetových vzťahov. 
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