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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: aplikačný softvér Eagle, Candle, odborný výcvik, odborné predmety.    

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúsenosti so špecifickým softvérom, porovnanie výhod 

a nevýhod tohto softvéru učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku v odbore 

mechanik elektrotechnik.  

 

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

 Aplikačný softvér 

 Eagle, Candle 

 Výroba dosky plošných spojov 3D- frézkou 

 Spolupráca, skúsenosti. 

 

 

V úvode stretnutia sa učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku na pedagogickom 

klube dohodli, že je dôležité používať aktuálne a nové softvéry na výučbu. Nové softvéry sú dôležité 

pre potreby praxe. Na odbornom výcviku používajú majstri aplikačný softvér Eagle na návrh dosky 

plošných spojov. Po návrhu dosky je potrebné vygenerovať G-kod, ktorý následne sa nahrá do 

aplikačného softvéru Candle. Samotný softvér podľa G-kódu vygeneruje trasu gravírovacieho 

nástroja. Po správnom nastavení programu sa spustí gravírovací nástroj a urobí potrebné cestičky.  

Výhodou aplikačného softvéru je, že žiaci nemusia používať leptací roztok, ktorý je zdraviu škodlivý 

a nebezpečný. Ďalšou veľkou výhodou je rýchlosť akou dokáže frézka pracovať voči leptaniu.  

Nevýhody majstri odborného výcviku vidia v zložitosti návrhu dosky plošných spojov. Ďalej je 

potrebné mať nainštalované viacero programov na správne fungovanie. Ďalšiu nevýhodu programu 

učitelia vidia v nedostatočných zručnostiach v IKT a potrebnej zložitej inštalácii.  
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Členovia klubu sa dohodli, že si budú priebežne vymieňať skúsenosti s prácou v aplikačnom softvéri. 

Vytvoria databázu návrhov plošných dosiek tak, aby sa ho žiaci naučili ovládať postupnými krokmi 

od najjednoduchších úloh k zložitejším. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli dôležitosť využitia IKT vo vzdelávacom procese odboru 

mechanik elektrotechnik. Do budúcnosti by chceli využívať 3D frézu na tvorbu dosiek plošných 

spojov, čo by im veľmi uľahčilo vytvorenie samotnej dosky a ušetrilo čas počas prác žiakov na 

odbornom výcviku.  
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Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:    25. 01. 2022 

Trvanie stretnutia:       od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 


