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Nové trendy v odbornom vzdelávaní 

Realizované projekty 
2004 až 2006     Leonardo da Vinci  Taliansko  32 žiakov 
2006          Leonardo da Vinci  Švédsko    6 učiteľov 
2007 až 2009    Leonardo da Vinci Švédsko   16 žiakov 
2008            Leonardo da Vinci  Česko  3 učitelia 
2008 až 2010     Comenius  Česko  21 žiakov 
2011 až 2012    Leonardo da Vinci Taliansko    40 žiakov 
2012 až 2014     Comenius  Slovinsko    20 žiakov               NOVÉ 
2013 až 2015     Leonardo da Vinci Nemecko    54 žiakov             TRENDY   
2015 až 2017     Erasmus+ (KA2) SI, LT, TR  40 žiakov        V ODBORNOM 
2017            Erasmus+ (KA2) EL, RO, PL, SK, HU   20 žiakov         VZDELÁVANÍ 
        
 
 

Prebiehajúce projekty 
2018             Erasmus+ (KA1) Španielsko 13 žiakov 
    Nemecko  12 žiakov 

   
 

Plánované projekty 
2019             Erasmus+ (KA2)  ČR, HU, PL, SK 
 

2017  Erasmus+ (KA1)  
Nemecko  (Aktivita1) 

Česko (Aktivita 2) 

15 učiteľov 
15 žiakov 

SPOLU:   cca 300 žiakov, 24 učiteľov 



Aktivita A1 
Stáž učiteľov v Nemecku 



Skupina Stiebel Eltron 
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 Rok založenia:  1924; 
 

 Zakladateľ spoločnosti:  Dr. Theodor Stiebel; 
 

• Sídlo spoločnosti: Holzminden; 
 

• Medzinárodne zameraný  
     koncern; 
 

• Líder na trhu v segmentoch ohrevu vody, elektrického 
vykurovania a obnoviteľných zdrojov energie; 

 

• Ku skupine patrí celkovo 21 obchodných spoločností 
v Európe, Ázii, Austrálii a Severnej Amerike;  

 

• Spoločnosť Tatramat s.r.o., Poprad je od roku 2004 členom 
nemeckej skupiny STIEBEL ELTRON. 
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Termíny mobilít:   18.09.2017 - 27.09.2017 

     20.11.2017 - 29.11.2017 

     19.02.2018 - 28.02.2018 

 

Prijímajúca krajina:  Nemecko ( Holzminden) 

   

Účastníci:    Učitelia odborných predmetov 
    elektrotechniky a mechatroniky 

                                (celkový počet 15) 



Motivácia 
 

• Absolvovanie odborných školení pedagógov v oblasti 
systémovej techniky a ohrevu teplej vody; 

 

• Zbieranie skúseností v prostredí veľkého podniku v oblasti 
vzdelávania; 

 

• Získavanie skúseností z duálneho vzdelávania v 
špecializovaných dielňach; 

 

• Vytvorenie  partnerstva v oblasti vzdelávania medzi SPŠ 
Poprad a výrobným podnikom v zahraničí. 
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  Hlavné ciele projektu           

• Zabezpečiť vzdelávanie učiteľov v oblasti ohrevu vody a 
alternatívnych zdrojov energie; 

 

•  Aktualizovať zadania  ročníkových projektov podľa 
požiadaviek firmy Stiebel Eltron; 

 

• Zlepšenie odborného prehľadu o potrebách  
zamestnávateľov pri odbornom vzdelávaní žiakov.  
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     Partnerská organizácia 

• Pokračovanie  viacročnej spolupráce so spoločnosťou 
Tatramat Poprad; 

 

• Absolvovanie mobility študentov v minulosti v spoločnosti 
Stiebel Eltron; 

 

• Príprava novej  mobility študentov v spoločnosti Stiebel 
Eltron.  
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     Hlavné aktivity projektu 
• Hospitácia pedagógov v strednej odbornej škole spoločnosti 

Stiebel Eltron; 
 

• Absolvovanie odborných školení v oblasti systémovej 
techniky a ohrevu teplej vody; 

 

• Zbieranie skúseností v prostredí veľkého podniku v oblasti 
vzdelávania a produktovej výroby; 

 

• Získavanie skúseností z duálneho vzdelávania v 
špecializovaných dielňach; 
 

• Spoznávanie nových špeciálnych technológií v oblasti  
finalizácie elektronických výrobkov; 

 

• Spoznávanie kultúrneho prostredia Nemecka. 
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Dopad projektu 

Lokálna úroveň: 
• Inovácia učebných osnov odborného vzdelávania v odbore 

elektrotechnika a mechatronika; 
• Aktualizovanie zadaní ročníkových projektov pre žiakov tretieho a 

štvrtého ročníka.  
 

Regionálna úroveň: 
• Rozšírenie spolupráce so spoločnosťou Tatramat - ohrievače              

vody, s.r.o.; 
• Riešenie ročníkových projektov v spolupráci so spoločnosťou 

Tatramat- ohrievače vody, s.r.o. 
 

Nadnárodná úroveň: 
• Pokračovanie spolupráce so spoločnosťou  Stiebel Eltron - príprava 

novej mobility. 

 

 Nové trendy v odbornom vzdelávaní 



Výstupy z projektu 
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• Zlepšenie odborného prehľadu o potrebách  
zamestnávateľov pri odbornom vzdelávaní žiakov; 
 

• Inovácia učebných osnov odborného vzdelávania v odbore 
elektrotechnika a mechatronika; 
 

• Aktualizovanie zadaní ročníkových projektov pre žiakov 
tretieho a štvrtého ročníka odboru elektrotechnika                 
a mechatronika s využitím poznatkov z nových technológií       
a alternatívnych zdrojov energií; 
 

• Certifikácia pedagógov a vydanie Europassov; 
 

• Rozšírenie jazykových znalostí pedagógov. 



Aktivity projektu 
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Produktové školenia 

Certifikácia účastníkov 

Skúsenosti z podniku 

Hospitácia v škole 

Spoznávanie kultúrneho prostredia 



Aktivita A2 
Odborná prax žiakov 

stavebných odborov, ČR 



 

• 13.05.2018 – 26.05.20189; 

• 15 žiakov tretieho ročníka stavebných odborov; 

• 2 sprevádzajúce učiteľky s aprobáciou odborné stavebné 
predmety. 
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Motivácia 

Dôvody rozhodnutia zapojiť sa do programu: 
 

• Na našej škole sa nevyučuje programová nadstavba 
Cadkon; 

• Automatická geodetická stanica nie je súčasťou vybavenia 
našej školy; 

• Je problém s plotrovaním veľkoformátových výkresov, 
žiakom chýbajú potrebné zručnosti; 

• Žiaci nepoznajú český stavebný zákon ani dotknuté 
inštitúcie pri stavebnom konaní. 
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Ako sme našli  
partnerskú organizáciu 

Mentor projektu Ing. Bc. Andrej Višňovský,            
učiteľ odborných stavebných predmetov, SPŠS 
Mělník 

• Je bývalým žiakom našej školy (1996);   

• Absolvoval v roku 2015 jobshadowing na našej škole; 

• Sprostredkoval prvý kontakt s vedením SPŠS Mělník; 

• Predbežne sme dohodli formu projektu a vytýčili sme si 
hlavné a parciálne ciele. 
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Prípravná návšteva 

Po podaní prihlášky a jej schválení sme zorganizovali 
prípravnú návštevu v  Mělníku: 
 

• Rozdiskutovali sme vytýčené ciele projektu; 

• Dohodli sme všetky potrebné záležitosti projektu; 

• Pripravili sme potrebné dokumenty; 

• Upresnili sme počty žiakov a určili sme predbežný termín 
mobility na máj 2018. 
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Hlavné ciele 
Poznať základné pravidlá českého stavebného práva 

• Základný rozsah projektovej dokumentácie; 
• Vedieť komunikovať so stavebným a katastrálnym úradom 

Získať základné kompetencie stavebného projektanta 
• Aplikovať požiadavky technických noriem;  
• Poznať pravidlá umiestňovania stavieb na pozemkoch; 
• Vytvoriť projektovú štúdiu. 

Ovládať program CADKON 
• Ovládať jednotlivé funkcie programu CADKON;  
• Generovať výstupy, vedieť exportovať výstupy. 

Vedieť naceniť stavebný projekt 
• Poznať tvorbu cien v stavebníctve; 
• Ovládať český rozpočtový program, vytvoriť cenovú ponuku. 

Poznať moderné geodetické postupy 
• Pochopiť problematiku polohopisu a výškopisu stavieb;  
• Ovládať pracovné postupy s totálnou geodetickou stanicou. 
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  Získané certifikáty 

1. Europass Mobility 

2. Potvrdenie o účasti na mobilite            

3. Certifikát o uznaní odbornej praxe 

4. Denný monitoring žiaka        

5. Osobný list žiaka 
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Hodnotenie vzdelávacích výstupov 
Kredity 0 až 5 bodov 

Vzdelávacie výstupy a odborné kompetencie 0 bodov 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bodov 

1. 

Poznať základné pravidlá českého stavebného 

práva Žiak je pasívny, bez 

záujmu, nevykonáva 

žiadnu činnosť, 

neprejavuje žiadnu 

aktivitu 

Žiak podľa pokynov, pod 

dozorom vie: 

- pripraviť základný rozsah 

projektovej dokumentácie, 

- komunikovať so 

stavebným úradom 

Žiak podľa pokynov, 

samostatne vie:  

- pripraviť základný rozsah 

projektovej dokumentácie, 

- komunikovať so 

stavebným úradom 

Žiak vie samostatne: 

- pripraviť základný rozsah 

projektovej dokumentácie, 

- komunikovať so 

stavebným úradom 

Žiak samostatne a so 

záujmom vie:  

- pripraviť základný rozsah 

projektovej dokumentácie, 

- komunikovať so 

stavebným úradom 

Žiak vie samostatne, aktívne 

a so záujmom: 

- pripraviť základný rozsah 

projektovej dokumentácie, 

- komunikovať so 

stavebným úradom 

- pripraviť základný rozsah projektovej 

dokumentácie,  

- vedieť komunikovať so stavebným 

úradom   

2 

Získať základné kompetencie stavebného 

projektanta 
Žiak je pasívny, bez 

záujmu, nevykonáva 

žiadnu činnosť, 

neprejavuje žiadnu 

aktivitu 

Žiak podľa pokynov, pod 

dozorom vie: 

- aplikovať požiadavky 

technických  

- aplikovať pravidlá 

umiestňovania stavby na 

pozemku 

- vytvoriť projektovú štúdiu 

Žiak podľa pokynov, 

samostatne vie: 

- aplikovať požiadavky 

technických  

- aplikovať pravidlá 

umiestňovania stavby na 

pozemku 

- vytvoriť projektovú štúdiu 

Žiak vie samostatne: 

- aplikovať požiadavky 

technických  

- aplikovať pravidlá 

umiestňovania stavby na 

pozemku 

- vytvoriť projektovú štúdiu 

Žiak samostatne a so 

záujmom vie: 

- aplikovať požiadavky 

technických  

- aplikovať pravidlá 

umiestňovania stavby na 

pozemku 

- vytvoriť projektovú štúdiu 

Žiak vie samostatne, aktívne 

a so záujmom: 

- aplikovať požiadavky 

technických  

- aplikovať pravidlá 

umiestňovania stavby na 

pozemku 

- vytvoriť projektovú štúdiu 

- aplikovať požiadavky technických noriem,  

- poznať pravidlá umiestňovania stavieb na 

pozemkoch,  

- vytvoriť projektovú štúdiu  

3 

Ovládať projektový program CADKON 

Žiak je pasívny, bez 

záujmu, nevykonáva 

žiadnu činnosť, 

neprejavuje žiadnu 

aktivitu 

Žiak podľa pokynov, pod 

dozorom vie: 

- riešiť tvorbu stavebnej 

dokumentácie 

v špecializovanom 

programe, 

- ovládať jednotlivé funkcie 

programu, 

- generovať výstupy a 

exportovať výstupy 

Žiak podľa pokynov, 

samostatne vie:  

- riešiť tvorbu stavebnej 

dokumentácie 

v špecializovanom 

programe, 

- ovládať jednotlivé funkcie 

programu, 

- generovať výstupy a 

exportovať výstupy 

Žiak vie samostatne: 

- riešiť tvorbu stavebnej 

dokumentácie 

v špecializovanom 

programe, 

- ovládať jednotlivé funkcie 

programu, 

- generovať výstupy a 

exportovať výstupy 

Žiak samostatne a so 

záujmom vie:  

- riešiť tvorbu stavebnej 

dokumentácie 

v špecializovanom 

programe, 

- ovládať jednotlivé funkcie 

programu, 

- generovať výstupy a 

exportovať výstupy 

Žiak vie samostatne, aktívne 

a so záujmom: 

- riešiť tvorbu stavebnej 

dokumentácie 

v špecializovanom 

programe, 

- ovládať jednotlivé funkcie 

programu, 

- generovať výstupy a 

exportovať výstupy 

- riešiť tvorbu stavebnej dokumentácie 

v špecializovanom programe,  

- ovládať jednotlivé funkcie programu,  

- generovať výstupy, vedieť exportovať 

výstupy 

4 

Vedieť naceniť stavebný projekt 
Žiak je pasívny, bez 

záujmu, nevykonáva 

žiadnu činnosť, 

neprejavuje žiadnu 

aktivitu 

Žiak podľa pokynov, pod 

dozorom vie: 

- tvoriť cenu 

- ovládať rozpočtový 

program, 

- vytvoriť cenovú ponuku 

Žiak podľa pokynov, 

samostatne vie:  

- tvoriť cenu 

- ovládať rozpočtový 

program, 

- vytvoriť cenovú ponuku 

Žiak vie samostatne: 

- tvoriť cenu 

- ovládať rozpočtový 

program, 

- vytvoriť cenovú ponuku 

Žiak samostatne a so 

záujmom vie:  

- tvoriť cenu 

- ovládať rozpočtový 

program, 

- vytvoriť cenovú ponuku 

Žiak vie samostatne, aktívne 

a so záujmom: 

- tvoriť cenu 

- ovládať rozpočtový 

program, 

- vytvoriť cenovú ponuku 

- poznať tvorbu cien v stavebníctve, 

- ovládať český rozpočtový program, získať 

znalosť o českých cenových štandardoch,  

- vytvoriť cenovú ponuku 

5 

Poznať moderné geodetické postupy 

Žiak je pasívny, bez 

záujmu, nevykonáva 

žiadnu činnosť, 

neprejavuje žiadnu 

aktivitu 

Žiak podľa pokynov, pod 

dozorom vie: 

- pochopiť problematiku 

polohopisu a výškopisu 

stavieb,  

- ovládať pracovné postupy 

s totálnou geodetickou 

stanicou,  

- zásady činnosti 

katastrálneho úradu. 

Žiak podľa pokynov, 

samostatne vie:  

- pochopiť problematiku 

polohopisu a výškopisu 

stavieb,  

- ovládať pracovné postupy 

s totálnou geodetickou 

stanicou,  

- zásady činnosti 

katastrálneho úradu. 

 

Žiak vie samostatne: 

- pochopiť problematiku 

polohopisu a výškopisu 

stavieb,  

- ovládať pracovné postupy 

s totálnou geodetickou 

stanicou,  

- zásady činnosti 

katastrálneho úradu. 

Žiak samostatne a so 

záujmom vie:  

- pochopiť problematiku 

polohopisu a výškopisu 

stavieb,  

- ovládať pracovné postupy 

s totálnou geodetickou 

stanicou,  

- zásady činnosti 

katastrálneho úradu. 

Žiak vie samostatne, aktívne 

a so záujmom: 

- pochopiť problematiku 

polohopisu a výškopisu 

stavieb,  

- ovládať pracovné postupy 

s totálnou geodetickou 

stanicou,  

- zásady činnosti 

katastrálneho úradu. 

- pochopiť problematiku polohopisu 

a výškopisu stavieb,  

- ovládať pracovné postupy s totálnou 

geodetickou,  

- poznať zásady činnosti katastrálneho 

úradu. 
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Dopad projektu 
Odborné vedomosti: 

• Naučili sa pracovať v programe Cadkon; 
• Získali vedomosti v programe Cenkros; 
• Získali zručnosti robiť výstupy projektovej práce; 
• Naučili sa vyhodnotiť daný pozemok, vyplniť žiadosť pre st. úrad; 
• Získali základný prehľad o práci automatickej geodetickej stanice; 

Ostatné kompetencie: 
• Zvýšili sa možnosti uplatnenia sa na trhu práce; 
• Zlepšili sa komunikačné schopnosti a jazykové kompetencie; 
• Rozšíril sa im všeobecný prehľad v študovanom odbore; 
• Získali lepší celkový spoločenský prehľad; 
• Získali základné vedomosti o meste Mělník a jeho histórii; 
• Spoznali prírodné krásy a pamiatky stredočeského kraja; 
• Oboznámili sa s hlavným mestom Čiech Prahou; 
• Lepšie pochopili život a zvyky v ČR, zvýšila sa ich miera tolerancie, 

znášanlivosti a európskeho povedomia. 
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Aktivity projektu 
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Víkend v Prahe Vyučovanie 

Program Cadkon V Mělnickom podzemí 



Práve prebieha a bude... 
Malaga, 2018-1-SK01-KA116-046047 
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Malaga, 2018-1-SK01-KA116-046047 



Ďakujem za pozornosť 
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