
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub s písomným výstupom – 
Prírodovedné a matematické zákonitosti 
v statike stavebných konštrukcií. 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 12. 02. 2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie – aplikácia ZOOM 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing.  Ján Godály 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-
prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-
praxou-v-ttsk1 
www.trnava-vuc.sk 
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11. Manažérske zhrnutie: 
Kľúčové slová: 

Koordinácia a vypracovanie obsahu vzorových prác a úloh stanovených v tematických celkoch 

 učebných osnov jednotlivých predmetov. Zosúladenie podľa paralelných tried a učiteľov. 

 

 

 

Stručná anotácia: 

Klub učiteľov sa venoval koordinovaniu , spracovaniu a zosúladeniu obsahu vzorových prác v zmysle 

tematických celkov učebných osnov príslušných predmetov statického zamerania za 2. polrok 

školského roku. 

  

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

 

Prerokovanie a vypracovanie obsahu zadávaných prác žiakom v zmysle príslušných 

učebných osnov v konkrétnych predmetoch . 

 

Stavebné konštrukcie pre 3. a 4. ročník štud.  odboru 3650 6 staviteľstvo 

Predmet stavebné konštrukcie pre 3. ročník odboru staviteľstvo , vyučujúca Ing. Margita 

Bobáková.   

V 2. polroku šk. roku prebraťa demonštračným spôsobom  vysvetliť skúšku pevnosti betónu 

deštruktívnou metódou  s nasledujúcim postupom a vypracovaním písomného výstupu. 

     Vyhotovenie skúšobnej vzorky. 

     Príprava prístrojov a pomôcok. 

      Teoretická demonštrácia skúšky. 

      Priebežné odčítavanie tlaku a deformácie z meracích prístrojov. 

      Číselné a grafické vyhodnotenie. 

     Charakterizovanie medze pevnosti. 

V zmysle predchádzajúceho stanovenie objemovej hmotnosti zatvrdnutého betónu. 

     Vyhotovenie skúšobnej vzorky. 

     Príprava prístrojov a pomôcok. 

     Teoretická demonštrácia skúšky nasiaknutej a vysušenej vzorky. 

     Stanovenie objemu a stanovenie hmotnosti. 

     Stanovenie objemovej hmotnosti a vyhodnotenie. 

  

Predmet stavebné konštrukcie pre 4. ročník odboru 3650 6 staviteľstvo , vyučujúci Ing. Emil 

Mikuš. V 2. polroku šk. roku prebrať a prakticky zrealizovať  zadania železobetónový trám 

s písomným výstupom. 

     Statický výpočet / výpočet zaťaženia, výpočet vnútorných síl, návrh a posúdenie výstuže / 

podľa teórie 1. Medzného stavu. 

     Vykreslenie výkresu výstuže s výkazom výstuže.  



V ostatných sledovaných predmetoch sa v danom období práce s písomným výstupom 

nezadávajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Dbať na dodržanie technologického postupu skúšky, presnosť meraní a grafickú úroveň 

vypracovania písomného výstupu. 

Dbať na samostatnú prácu pri riešení predmetných úloh, správnosť výpočtov, dodržovanie 

príslušnej normy výkresovej dokumentácie a primeranú grafickú úroveň. 

Hodnotenie správnosti vypracovania a grafickej úrovni zadania. 

. 

 

 

 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ján Godály 
15. Dátum 12. 02. 2021 
04. Podpis  
05. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Godály 
06. Dátum 12. 02. 2021 
07. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina 

Pozvánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným výstupom –  Prí rodovedné 

a matemat ické zákon it ost i  v  stat ike stavebných 

konštrukc i í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  online stretnutie – aplikácia ZOOM 

Dátum konania stretnutia:  12. 02. 2021 

Trvanie stretnutia: od 12:30 hod do 15:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Margita Bobáková  SPŠS D. S. J. TT 

2. Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. J. TT 

3. Ing. Ján Godály  SPŠS D. S. J. TT 

4. Ing. Emil Mikuš  SPŠS D. S. J. TT 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    



 

 


