
 

 

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 SPŠ informačných technológií Ignáca Gessaya, 

Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín 

4. Názov projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z868 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub TECHNIKOV 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 06.06.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu uč. 051 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Jana Hucková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://www.sstv.sk/?page_id=16136 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová 

CAD/CAM systémy, technické výkresy, technologické programy, programovanie CNC strojov   

Technické kreslenie má veľký význam v rámci širokého spektra povolaní. Ide o spôsob ako možno 

technickým spôsobom vytvoriť výkres, ktorý je podkladom pre inžiniersku stavbu. Využíva sa 

napríklad v elektrotechnike, strojníctve, stavbárskom priemysle, ale aj v architektúre. 

 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej hodiny z technickej grafiky 

 

Téma vyučovacej hodiny : Vyhotovenie konštrukčného výkresu danej súčiastky. 

Pomôcky : softwer – Solid Edge, konštrukčné výkresy súčiastok 

Vyučovacia metóda : prezentačná, výklad, metóda postupných krokov. 

 

 

 

 

 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Cieľom vyučovacej hodiny je, vyhotovenie výrobného výkresu súčiastky v programe Solid Edge. 

Na začiatku žiaci musia namodelovať danú súčiastku, z ktorej následne vyhotovia výkres. Pri 

modelovaní súčiastky, musia dodržať presné rozmery podľa zadaného výkresu. Model súčiastky 

následne uložia. Pri následnom kreslení výkresu, postupujú podľa nasledovných krokov učiteľa: 

 otvoria si v programe Solid Edge voľbu na vytvorenie výkresu 

 vyberú šablónu potrebného formátu 

 zvolia správnu orientáciu súčiastky 

 zvolia spôsob kótovania v milimetroch 

 vyberú potrebný počet pohľadov 

 nastavia správnu mierku v jednotlivých pohľadoch 

 súčiastku zakótujú, vytvoria potrebné rezy, prierezy a detaily 

 zapíšu tolerancie, drsnosť povrchu,.. 

 vypíšu titulný blok výkresu a úlohu skontrolujú 

 výkres si uložia do svojho priečinku. 

Počas výkladu, môže učiteľ názorne ukazovať jednotlivé kroky na vyhotovenie daného výkresu alebo 

môže použiť prezentačné video. Žiaci pracujú spolu s učiteľom, prípadné problémy riešia hneď počas 

kreslenia. 

Aby žiak zvládol správne vyhotoviť technický výkres, musí poznať aj konkrétne technické normy. 

Z tohto dôvodu je predmet technická grafika prepojený s predmetom technické kreslenie - výklad 

a tiež predmetom prax a strojníctvo. Dôležitá je aj prepojenosť v nasledujúcich ročníkoch 

v predmetoch programovanie CNC strojov, kde žiak musí vedieť namodelovať súčiastku, čítať 

technický výkres, ovládať teóriu obrábania, aby bol schopný ďalej nadväzovať na vytváranie CNC 

programu v CAM technologickom programe NX CAM. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Program na technické kreslenie umožňuje pracovať rýchlo a nesmierne precízne. Programy ako také 

sa dajú zakúpiť aj prostredníctvom internetu v licencovanej verzii. Medzi najčastejšie voľby patria 

CAD programy, čo sú cenovo dostupné programy, ktoré poskytujú všetky nástroje potrebné na 

univerzálne technické kreslenie v rámci rôznych odborov. 

Technické kreslenie má veľký význam v rámci širokého spektra povolaní. Ide o spôsob ako možno 

technickým spôsobom vytvoriť výkres, ktorý je podkladom pre inžiniersku stavbu. 

Pri technickom kreslení je potrebné neustále sa vzdelávať a sledovať trendy. Táto oblasť sa totiž 

rozvíja a rovnako sa aktualizujú aj programy, v ktorých pracujú žiaci. Zlepšovanie v kreslení 

technických výkresov si tak určite vyžaduje dávku vytrvalosti a ochoty pracovať na sebe. Vhodné je 

aj použitie rôznych učebníc alebo odborných článkov a textov. 

Medzi praktické tipy ako môžu zlepšiť žiaci technické kreslenie patria aj rôzne videá na 

Youtube, ktoré im pomôžu pri riešení zatiaľ nepoznaných problémov.  
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