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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Kľúčové slová: počítačom podporované laboratórium, IP Coach Lab, sonda 
 
 
Deviate stretnutie pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií sa venovalo téme:  
Počítačom podporované laboratórium 

 

Stretnutie bolo venované predstaveniu systému počítačom podporovaného laboratória IP Coach 

Lab. Časť stretnutia bola zameraná na predstavenie práce so sondami pH a NO3- rôznymi metódami 

merania a prostredníctvom videoukážok. 

 

 

 

 

 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 
2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Počítačom podporované laboratórium (popis 

témy) 
3. Diskusia  
4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 
 
K bodu 1 
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. Špecifikom bolo stretnutie klubu cez online 
meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako 
protipandemické opatrenie.⁕  
 
K bodu 2 
Členom klubu  bola v krátkosti predstavená téma a obsah stretnutia klubu: 
Počítačom podporované laboratórium 
 
Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) predstavenie univerzálneho školského meracieho, modelovacieho, riadiaceho systému IP 
Coach Lab – meracieho panelu (interfejsu), senzorov a softvéru 

b) objasnenie práce so softvérom Coach 5: 

Meranie Coach umožňuje zbieranie dát zo senzorov pripojených k interfejsu (napr. senzorov 
teploty, pH, ...), pri rôznorodých nastaveniach podmienok merania. 
Softvér Coach poskytuje aj spracovanie nameraných hodnôt vo forme tabuliek a grafov. 

Riadenie Coach umožňuje vytvárať a používať programy na ovládanie aktuátorov (napr. žiarovka, 

motor, relé, rôzne sondy,...) pripojených k interfejsu. Takto je možné vytvárať výkonné automatické 

systémy. Programovacie prostredie ponúka niekoľko módov, od jednoduchých až po komplexné. 

Modelovanie Coach umožňuje používať a vytvárať dynamické modely v grafickom alebo textovom 
móde. Dáta vypočítané modelom (predpoveď) je možné porovnávať s nameranými dátami. 
 
Videomeranie slúži na zber dát z videosekvencie alebo sekvencie obrázkov z digitálneho 
fotoaparátu.  

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/CoachWebII/CoachUvod_files/Page1154.htm 
 

c) základné informácie o sonde pH, meraniach pH kolometrickou a potenciometrickou 
metódou  a predstavenie práce so sondou pH prostredníctvom videoukážok 

d) predstavenie sondy NO3-, jej použitie pomocou technológie ión – selektívnej elektródy na 
meranie dusičnanových iónov vo vzorke odpadovej vody 

 
K bodu 3 
Členovia pedagogického klubu diskutovali  o prezentovanom systéme IP Coach,  o možnostiach 
využívania softvéru IP Coach pri  rôznorodých  meraniach.  Prítomných členov klubu zaujala aj práca 
so sondami pH a NO3- predstavená prostredníctvom videoukážok. 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
K bodu 4 
Pedagogický klub prijal tieto závery: 
Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou  Počítačom podporované laboratórium - 
s univerzálnych prostredím IP Coach používaným na školách, so spôsobom práce so softvérom 
Coach Lab a so sondami pH a NO3-. 
 
 
Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 
Využiť podľa možností  a obsahu vyučovania predmetu biológia prezentovanú  kolometrickú 
metódu merania pH . 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Svet čísel financií a technológií_8 ⁕ 

Dátum konania stretnutia: 21. 12. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis⁕ Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis⁕ Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


