
 

 

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 Stredná  priemyselná škola 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 INFORMATIKOV 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 07.02.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Učebňa č. 048, miestnosť č. 044 - 3D tlače 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Miroslava Svetláková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

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

11. Manažérske zhrnutie: 
 

 krátka anotácia,  

Za účelom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu 

práce prebehlo školenie v oblasti IT na tému : 

 

„Modelovanie a príprava 3D tlače objektov z Tinkercadu“. 

 

Stretnutie koordinoval učiteľ Ing. Milan Mikšovský, ktorý vyučuje predmety ako 

Výpočtová technika (3. a 4. ročník), Konštrukcia elektronických zariadení, kde tieto témy 

teoreticky a  prakticky vyučuje.  

       

 kľúčové slová  - Tinkercad, Autodesk, 3D tlačiareň, Creality Slicer,súbory, *.obj, *.stl, 

*.gcod... 

 

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

 Úvod a organizačné pokyny 

Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava PC 

 Prezentácia: 

Prezentácia na tému  „"Modelovanie a príprava 3D tlače objektov z Tinkercadu "“ bola 

pripravená v programe  PowerPoint, online Tinkercad na www.tinkercad.com.  

    Témou boli nasledovné  časti: 

1. Oboznámenie sa  prostredím Tinkercad  

2. Návrh 3D modelu v prostredí Tinkercad. 

3. Generovanie výstupných súborov pre 3D Slicer 

4. Práca s programon Creality Slicer a tvorba g-kódov do súboru 

5. Oboznámenie sa s tlačiarňou Ender 3 PRO 

6. ukážka 3D tlače modelu z Tinkercadu 

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


7. Diskusia 

 Praktické cvičenie –  Modelovanie a príprava 3D tlače objektov z Tinkercadu. 

Z štvrtého trojhodinového stretnutia si účastníci vypočuli postup k problematike tvorby 3D modelu 

kľúčenky a prakticky si vyskúšali zostaviť vlastný model online v Tinkercad. Úloha bola mierne 

náročná a všetci kolegovia zostavili 3D modelu kľúčenky podľa vzoru, ktorý predvádzal 

prednášajúci učiteľ.  

 

Učitelia zhodnotili náročnosť a možnosti práce v  online prostredí Tinkercad. Predviedla sa 

možnosť pracovať v triede v prostredí Tinkercad, kde sa môžu žiaci s vlastnou autentifikáciou 

prihlásiť a pracovať z domu, čo je aktuálne cez Pandémiu Covidu. Niektorí kolegovia s 

Tinkercadom už pracovali. Tinkercad je od spoločnosti Autodesk. Praktická príprava súborov *.stl 

do programu Creality Slicer s následným uložením dát *.gcod na SD disk, ako dátového prenosného 

média do 3D tlačiarne Ender 3 PRO.  Nasledovala demonštračná tlač 3D modelu kľúčenky. Súčasne 

prebiehala príprava miestnosti č. 044 na potrebu tlače pre žiakov a učiteľov.(pozn. miestnosť je už 

vybavená 4-rmi tlačiarňami a jedným 3D skenerom). 

 Debata na tému a hľadanie medzi predmetových vzťahov 

V debatách si vymieňali skúsenosti z prác v podobných 3D CAD programov, tlače na 3D tlačiarni 

a možnosti úpravy interiéru miestnosti 3D tlače (tu treba spomenúť podporu vedenia školy , účasť 

na príprave miestnosti učiteľmi aj žiakmi). Bola aj organizovaná súťaž pre žiakov s názvom 

„Modelovanie v CAD a tlač na 3D tlačiarni“, kde sa zúčastnilo 15 žiakov. KI vyhodnotil výsledky 

s využitím MS office balíka, (excelu) a výsledky odovzdal vedeniu školy na vyhodnotenie troch 

najlepších prác. Archivovali si dáta a pripravili sa na pokračovanie v ďalšom stretnutí. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Skúsenosti zo stretnutia „Modelovanie a príprava 3D tlače objektov z Tinkercadu“, praktických 

cvičení a konzultácií nasvedčujú, že téma 3D modelovania v CAD je stále aktuálna pre výuku 

a využitia v praxi. Problematika 3D modelovania využíva znalosti z matematiky, fyziky, technického 

kreslenia, strojárstva a informatiky a u nových CAD programov od firiem ako Autodesk, Siemens, aj 

.... Medzi-predmetové vzťahy z týchto oblastí sa prejavujú hlavne na predmetoch Výpočtová technika 

a Konštrukcia elektronických zariadení, Mechatronika, Prax.  

Stretnutia s podobnými problematikami sa využívajú aj v rámci IT akadémie, kde prebiehajú školenia 

pre učiteľov stredných aj základných škôl. Skúsenosti z programovania následne aplikujeme vo výuke 

žiakov na predmete Výpočtová technika, Konštrukcia elektronických zariadení Mechatronika, Prax. 
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