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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie dobrej praxe z oblasti rozvoja finančnej 

a matematickej gramotnosti. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, tvorili OPS a na záver 

stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: Tvorba Best Practice, finančná gramotnosť, matematická gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s príkladmi OPS európskych škôl. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba Best Practice. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, finančná a matematická gramotnosť. 

Program stretnutia: 

 

1. Analýza odborných zdrojov. 

http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba OPS – tvorivé písanie v tíme, skúseností z aktivity. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z tvorby na stretnutí – matematické modelovanie a lineárna optimalizácia pri rozvoji 

matematickej gramotnosti: 

 

Námety na matematické modelovanie – lineárna optimalizácia. 

1. Zmiešavací problém – nutričná úloha. 

Úlohou je vyrobiť pri minimálnych nákladoch zmes o obsahu minimálne 60 jednotiek zložky A, 

minimálne 40 jednotiek zložky B a minimálne 50 jednotiek zložky C. K dispozícii sú suroviny S1 

a S2 o jednotkových cenách 200 a 300 jednotiek. Pričom surovina S1 obsahuje v jednotkovom 

množstve 2 jednotky zložky A, jednu jednotku zložky B a tri jednotky zložky C. Surovina S2 

obsahuje 3 jednotky zložky A, 2 jednotky zložky B a 2 jednotky zložky C. 

Formalizácia úlohy : 

Suroviny→ 

Zložky 

↓ 

S1 S2 požiadavky 

A 2 3 60 

B 1 2 45 

C 3 2 50 

ceny 200 300 min 

 

Matematický model: 

200 x₁ +300x₂ →min 

2x₁ + 3x₂ ≥ 60 

x₁ + 2x₂≥ 45 

3x₁ + 2x₂≥ 50 

x₁≥0 

x₂≥0 

 

2.  Úloha/námet - modelovanie na základe poznatkov zo študijného odboru, integrovaná tematická 

výučba matematiky v spojitosti s odbornými predmetmi. Pred zadaním úlohy prebiehala diskusia, 

brainstorming a následne sme podčiarkli niekoľko opráv, ktoré by mohli byť zahrnuté do nášho 

zadania príkladu.  



 Egalizácia a brúsenie kľukových hriadeľov, 

 Zarovnanie povrchu blokov aj hláv valcov, 

 Zváranie prasklín, 

 Oprava či výmena sediel ventilov, 

 Výmena vodítok ventilov, 

 Výbrusy valcov, 

 Tlaková skúška hláv valcov, 

 Rovnanie a honovanie ojníc, 

 Vákuová skúška tesnosti ventilov. 

 

V autodielni sa robia tri druhy základných  oprav motora O1,O2, O3. Na tieto opravy sa spotrebúvajú 

hlavne 2 druhy súčiastok S1 a S2. Zisky z jednotlivých opráv sú : O1-35 jednotiek, O2 -28 jednotiek 

a O3 -32 jednotiek. Na opravu O1 sa spotrebúvajú 2 súčiastky S1 a 3 súčiastky S2. Na opravu O2 je 

potrebná 1 súčiastka S1 a 2 súčiastky S2 a na opravu O3 je potrebné mať 3 súčiastky S1 a 2 súčiastky 

S2. Na sklade máme 500 súčiastok S1 a 600 súčiastok S2.  Pre zabezpečenie chodu autodielne je 

potrebné zabezpečiť minimálne 30 opráv O1, 60 opráv O2 a 50 opráv O3. Naplánujte počet opráv tak, 

aby zisk autodielne bol maximálny. 

Formalizácia úlohy do tabuľky: 

Opravy 

Súčiastky 

O1 O2 O3 zásoba 

S1 2 1 3 500 

S2 3 2 2 600 

Minimálne počty 

opráv 

30 60 50  

Zisk 35 28 32 max 

 

Zostavenie matematického  modelu: 

35x₁ + 28 x₂ + 32x₃→ max 

2x₁ + x₂ + 3x₃≤ 500 

3x₁ + 2x₂ +2x₃≤ 600 

x₁                         ≥30 

             x₂            ≥60 

                       x₃  ≥ 50 

Uplatnili sme grafické riešenie ( wolfram alpha). 

 

Uvedené OPS sme analyzovali, overilo sa nám tvoriť asociácie k prezentovaným skúsenostiam 



a zapisovať si námety pre vlastnú edukáciu.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 29.11.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18,00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Volfová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

2. Ing. Jana Bakovková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

3. Ing. Anna Fraschová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

4. Ing. Jarmila Bónová  SOŠTaS, Pod 



amfiteátrom 7, Levice 

5. Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

6. PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 


