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Štvrťročná správa o činnosti pedagogického zamestnanca pre 

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov „hodinová sadzba 

učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ) - počet hodín strávených 

vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“ 
 

Operačný program OP Ľudské zdroje  

Prioritná os 1 Vzdelávanie  

Prijímateľ Stredná priemyselná škola informačných 

technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 

027 44 Tvrdošín  

Názov projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe 

Kód ITMS ŽoP  312011Z868 

Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca Jaroslav Kysel 

Druh školy  SŠ-SOŠ 

Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 

4.6.1 Programovanie mikrokontrolérov  

Obdobie vykonávanej činnosti 01. 03. 2022 – 31. 05. 2022 

 

Programovanie mikrokontrolérov je zamerané na teoretické a praktické vyučovanie a 

vzdelávanie v oblasti algoritmizácie a programátorských zručností.  

Žiaci pochopia prepojenie programovania s elektrotechnikou a budú si môcť sami vyskúšať 

programovanie jednotlivých prvkov elektrického obvodu. Predmet Programovanie 

mikrokontrolérov v rozvrhu hodín uvádzaný so skratkou PG3, bol vyučovaný podľa učebného plánu 

v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika ako súčasť praktickej prípravy v odborných 

predmetoch. Výučba bola realizovaná v triedach III.A a IV.A. 

 

01. 03. 2022 (IV.A) 

Tinkercad riešenie príkladov 

Spolu so žiakmi sme zopakovali platformu Tinkercad a riešili konkrétne zapojenia arduino s 

rôznymi komponentami pomocou programovacieho jazyka  Wiring a jeho funkcii. Kódy v 

programovacom jazyku na ich ovládanie. V diskusii sme odstraňovali problémy a hľadali rôzne 

spôsoby riešení.  
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22. 03. 2022 (IV.A) 

Microbit prezentácia VP 

Žiak prezentoval vlastný maturitný projekt „Tutoriály, návody a program na prácu s micro:bit a 

pripojenými senzormi“. Na stránke Micro:bit Educational Foundation | micro:bit (microbit.org) 

a so sadou micro bit (IoT Kit) si žiaci návody prakticky vyskúšali. 

22. 03. 2022 (III.A) 

Vývojové prostredie programu MCU8051 IDE 

Vysvetlenie práce v simulátore, nastavenia, výber mikrokontroléra, spustenie programu, krokovanie 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 03. 2022 (III.A) 

Inštrukčná sada mikrokontroléra 8051 

Zopakovali sme si rozdiel medzi vstupným a výstupným pinom Arduina a vysvetlili pojem digitálna 

a analógová hodnota na pinoch arduina. Riešili sme príklady digitálneho vstupu a výstupu viac 

tlačítok a viac led. 

 

29. 03. 2022 (IV.A) 

Mikrobit prezentácia VP 

Žiak prezentoval vlastný maturitný projekt „Tutoriály, návody a program na prácu s micro:bit a 

pripojenými senzormi“. Na stránke Micro:bit Educational Foundation | micro:bit (microbit.org) 

a so sadou micro bit (IoT Kit) si žiaci návody prakticky vyskúšali. 

 

 

05. 04. 2022 (IV.A) 

Cvičenie na úlohy z asembléru v MCU 8051 

Riešenie príkladov v simulátore MCU IDE 8051 zapojenia rôznych vstupných a výstupných 

zariadení (virtuálny HW - Ledpanel, tlačítka), odstraňovanie chýb v programoch, overovanie 

vedomostí. 

 

05. 04. 2022 (III.A) 

Cvičenie na úlohy z asembléru v MCU 8051 

Riešenie príkladov v simulátore MCU IDE 8051 zapojenia rôznych vstupných a výstupných 

zariadení (virtuálny HW - Ledpanel, tlačítka), odstraňovanie chýb v programoch, overovanie 

vedomostí. 

08. 04. 2022 (III.A) 

Cvičenie na úlohy z asembléru v MCU 8051 

Riešenie príkladov v simulátore MCU IDE 8051 zapojenia rôznych vstupných a výstupných 

zariadení (virtualny HW - Ledpanel, tlačítka, ..), odstraňovanie chýb v programoch, overovanie 

vedomostí. 

 

https://www.microbit.org/
https://www.microbit.org/
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12. 04. 2022 (IV.A) 

Arduino opakovanie 

Vytvorili sme zapojenie a napísali program na ovládanie farby RGB LED, na potenciometer sme 

zapojili voltmeter a vypisovali hodnoty pinu A0 na sériový monitor a reálne sme videli ako je 

prevádzaná hodnota napätia na číslo v rozsahu 0-1023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 04. 2022 (III.A) 

Inštrukčná sada mikrokontrolera 8051 

Ako pracujú  inštrukcie 

1.Zistite účinok nasledujúcich inštrukcií odčítania 

a) b) 

mov a,#2 mov a,#3 

subb a,#3 mov r0,#2 

subb a,r0 

 

2. Overte inštrukcie násobenia a zostavte algoritmus pre násobenie v dvojkovej sústave  
(pripočítanie 1 činiteľa alebo 0 a posun o 1 bit doľava ...). 

mov a,#2 

mov b,#3 

mul ab 

 

26. 04. 2022 (IV.A) 

Mikrokontroléry – architektúra, rozdelenie, typy 

Opakovanie. Práca s informáciami na internete. Žiaci vyhľadávali informácie o mikrokontroléroch. 

História, parametre /veľkosť a typ pamäti, počet portov, rýchlosť vykonávania operácii /. Rozdiel 

medzi mikrokontrolérom a mikropočítačom. 

 

 

03. 05. 2022(III.A) 

Asemblér rady 8051. Overovanie vedomostí 

Riešenie (tímová práca) krokovanie jednotlivých príkazov, sledovanie zmeny obsahu pamäťových 

buniek a jednotlivých registrov, okomentovanie príkladu. Práca s virtuálnym hardware OUTPUT 

výstup na port mikrokontroléra, pripojenie LED Panel, programovanie rôznych LED efektov 

(plávajúca LED, párna, nepárna). 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 05. 2022 (IV.A) 

Záverečné hodnotenie 

Práca s programom ArduinoIDE. Nahratie programu z Tinkercadu do skutočného Arduina.  

Praktické odskúšanie vedomostí a zručností. Záverečné hodnotenie a spätná väzba. 

 
06. 05. 2022 (III.A) 

Inštalácia dosky esp8266 - spustenie jednoduchého programu 

Prezentácia zapojení a programov z Tinkercadu opakovanie inštrukcií a syntax príkazov riešenie 

nefunkčných zapojení. Diskusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. 05. 2022 (IV.A) 

Záverečné hodnotenie 

Práca s programom ArduinoIDE. Nahratie programu z Tinkercadu do skutočného Arduina.  

Praktické odskúšanie vedomostí a zručností. Záverečné hodnotenie a spätná väzba. 

 
17. 05. 2022 (III.A) 

Opakovanie - hodnotenie 

Práca s programom ArduinoIDE. Nahratie programu z Tinkercadu do skutočného Arduina.  

Praktické odskúšanie vedomostí a zručností. Záverečné hodnotenie a spätná väzba. 
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V období od  01. 03. 2022 do 31. 05. 2022   bolo v triede III.A  odučených 8 vyučovacích hodín a v 

triede IV.A bolo odučených 8 vyučovacích hodín. Spolu v predmete programovanie 

mikrokontrolérov bolo odučených 16 hodín. 

 
 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Jaroslav Kysel, 31. 05. 2022 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Jana Dreveňáková, 31. 05. 2022 

Podpis  


