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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  dosky plošných spojov, program Eagle, elektrické schémy 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na kreslenie elektrických schém a návrhov dosiek plošných spojov, 

tvorba knižnice elektronických súčiastok a nastavenie parametrov programu.  

 

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

 dostupnosť programu Eagle- Free 

 výhody programu Eagle 

 uplatnenie programu Eagle v praxi  

 

Hlavnou témou pedagogického klubu bolo vymeniť si skúsenosti s kresliacim programom Eagle, 

ktorý slúži na kreslenie elektrických schém a návrh dosiek plošných spojov. Zamerali sme s na 

výhody programu a jednoduchosť. Hlavnou devízou programu je dostupnosť, nakoľko sa jedná 

o voľne šíriteľný program (free). Program Eagle sa využíva hlavne na odbornom výcviku žiakov 

odboru mechanik elektrotechnik.  Zároveň sa používa aj na krajských a celoslovenských súťažiach 

Zenit v elektrotechnike.  

Program sa skladá z niekoľkých častí: pracovná plocha, knižnica, mierka programu, pomocné ikony.  

Program má jednoduché ovládanie, pri ktorom sa dajú vypínať a zapínať jednotlivé vrstvy. Žiak si 

môže prehľadne kontrolovať každú časť, ktorú vytvorí napr. vodivé cesty, súčiastky, puzdra 

súčiastok, označenie a hodnoty súčiastok. Pri tvorbe schémy sa môžu súčiastky otáčať, presúvať, 

meniť, zrkadliť... 

Program má aj funkciu na automatické opravy a chyby pri návrhu. Pri tvorbe dosiek plošných spojov 

má vygenerovania návrh dosky plošných spojov. Výrobca programu dopĺňa jednotlivé typy súčiastok, 

ktoré sa dajú stiahnuť a doplniť do programu v knižnici.  

Nevýhodou programu je anglické menu. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
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Počas dištančného vzdelávania vyučujúci poskytli žiakom linky, kde si môžu stiahnuť najaktuálnejšiu 

verziu programu. Prostredníctvom online hodín, prípadne konzultačných hodín v malých skupinách 

sa žiakom v nižších ročníkoch snažili vysvetliť využitie a jednotlivé funkcie tohto programu. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli dôležitosť programu Eagle nielen pre výučbu ale aj zároveň ako 

podklad pri zadaní maturitných tém. Z tohto dôvodu je potrebné aby naši žiaci vedeli program 

ovládať. Nakoľko sa jedná o voľne šíriteľný program žiaci môžu s nim pracovať aj doma. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického klubu:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  09. 03. 2021 

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 

 

 


