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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie odborných skúseností 

s identifikáciou a rozvojom nedostatočnej digitálnej gramotnosti. Účastníci pracovali v skupinách, v 

ktorých zdieľali svoje skúsenosti a tvorili stratégie riešenia danej problematiky.  

Kľúčové slová: digitálna gramotnosť, identifikácia problémov, metodologické riešenia. 

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

 

Hlavné body: 

1. Úvodná prezentácia a diskusia k najčastejších znakom nedostatočnej IKT gramotnosti. 

2. Skupinové zdieľanie skúseností s identifikáciou nedostatočnej (nízkej úrovne) IKT 

gramotnosti. 

3. Projekty na škole Cisco Akadémia, ECDL, MOVET 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: identifikácia problémov s nedostatočnou úrovňou digitálnej gramotnosti, stratégie rozvoja IKT 

gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

1. Privítanie účastníkov koordinátorom klubu, úvodný prehľad nápadov. 



2. Rozdelenie sa do skupiniek metódou buzzgroups; skupinová výmena dobrej praxe. 

3. Postupné zlučovanie nápadov účastníkov, syntéza myšlienok. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Účastníci diskutovali a identifikovali kľúčové body digitálnej gramotnosti  a podnikateľských 

kompetencií v oblasti priemyslu 4.0. Na základe úvodnej prezentácie a skupinovej diskusie sme 

analyzovali stratégie k identifikácii  nedostatočnej digitálnej gramotnosti a načrtli možnosti riešenia 

problému na strednej odbornej škole. 

Vytvorená stratégia 

 

NIQES indikátory 

 

Oblasť:  

 

Rozpoznať 

potrebu 

informácií 

(identifikácia 

problému) 

Indikátor: 

 

Formulácia 

problému 

 

 

Určenie typu 

informácie 

Vstup: 

 

Žiak rozumie, že 

niektoré problémy 

je možné riešiť 

prostredníctvom 

technológií 

a zaujíma sa o tieto 

problémy. 

 

 

Žiak rozlišuje 

základné typy 

a zdroje informácií. 

 

Nedostatočná 

schopnosť 

 

Žiak rieši len 

problémové úlohy 

s úplným zadaním, 

v ktorých sú všetky 

informácie  uvedené. 

 

 

 

Žiak pri získavaní 

potrebných informácií 

nerozlišuje ich 

charakter (typ). 

Minimálna 

úroveň 

 

Žiak pri formulácii 

problému rozlíši 

podstatné 

informácie 

a identifikuje 

chýbajúce. 

 

 

Žiak pri získavaní 

potrebných 

informácií rozlišuje 

ich charakter (typ). 

 

Štandardná 

úroveň 

 

Žiak 

k rozpoznanému 

problému formuluje 

vlastné otázky, určí 

kľúčové slová 

umožňujúce doplniť 

chýbajúce 

podstatné 

informácie. 

 

Žiak pri získavaní 

informácií 

zohľadňuje súvislosť 

medzi typom 

informácie  

a spôsobom jej 

spracovania. 

 

Nájsť, získať, 

posúdiť, 

spracovať 

informácie 

 

Získavanie 

informácií 

 

 

 

Žiak pracuje 

s určenými zdrojmi 

v bezpečnom 

prostredí  

(technológie 

prostredníctvom 

ľudí). 

 

Žiak používa náhodne 

vybratý zdroj a jeho 

kvalitou sa 

nezaoberá. 

 

 

 

Žiak používa 

dopredu vybraté 

zdroje, pracuje 

v osobnom 

vzdelávacom 

prostredí. 

 

 

Žiak podľa potreby 

kombinuje rôzne 

zdroje, stratégie, 

posudzuje ich 

z hľadiska kvality, 

vyberie z nich 

kľúčové informácie 

vzhľadom 

k riešenému 

problému. 



 Relevantnosť 

Informácií 

 

 

Pravdivosť 

informácií 

 

 

 

 

Žiak si uvedomuje 

potrebu 

dostatočného 

množstva informácií 

k vyriešeniu 

problémovej úlohy. 

 

 

Žiak si uvedomuje 

potrebu kritického 

vyhodnotenia  

pravdivosti 

informácií. 

 

 

 

 

 

Žiak pracuje s prvou 

informáciou, ktorú 

získal a nezaoberá sa 

jej relevantnosťou 

a pravdivosťou. 

 

 

 

Žiak považuje všetky 

nájdené informácie za 

pravdivé. 

 

Žiak rozpoznáva 

súvislosti získaných 

informácií 

a riešeného 

problému. 

 

 

Žiak si uvedomuje 

neistotu 

vyplývajúcu 

z neoverenej 

pravdivosti 

nájdených 

informácií, ale 

nedokáže mieru 

pravdivosti 

kvalifikovane 

posúdiť. 

 

Žiak rozpozná 

situáciu, v ktorej má 

dostatok dobre 

využiteľných 

informácií pre 

vyriešenie 

problému. 

 

Minimalizuje mieru 

neistoty v oblasti 

pravdivosti 

informácií, kriticky 

vyhodnotí zdroj 

informácií. 

 

 

 

 

 

 

Odporúčame uvedené implementovať do praxe. 

Cieľom - rozvoj matematickej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, kreativity, 

naučiť sa pracovať s návodmi (matematická gramotnosť), čítať nesúvislé texty (čitateľská 

gramotnosť). 

Prírodovedná gramotnosť si vyžaduje istú úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti. 

Schopnosť prečítať a pochopiť text a následne vykonať matematické operácie je základ pre 

úspešné riešenie zadania. Ak žiak nevie čítať z grafu alebo z tabuľky nie je schopný správne 

aplikovať vedomosti z prírodovednej gramotnosti.  

V rámci rozvoja matematickej gramotnosti chcem dosiahnuť používanie matematiky v 

rôznych situáciách, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnom živote. Ide o úlohy, ktoré 

súvisia priamo s preberaným učivom, ale i o úlohy, ktoré nemožno priradiť k žiadnej časti 

vzdelávacích štandardov, nesúvisia priamo s preberaným učivom, ale možno ich zvládnuť na 

základe logického myslenia bez špeciálnej prípravy.  

 

Použijeme i úlohy, ktoré si vyžadujú vysvetlenie alebo argumentáciu, ktoré vedú k 

zorientovaniu sa v množstve informácií, ale hlavne rozvíjajú kľúčové kompetencie a 

matematickú gramotnosť žiaka pre jeho budúci život.  

 

 



 

Rastúca úloha vedy, matematiky a technológií v modernom živote vyžaduje, aby všetci boli 

matematicky, prírodovedne a technologicky gramotní. 

V mnohých situáciách a problémoch reálneho života nie je na prvý pohľad zrejmé, že by 

použitie matematických vedomostí mohlo byť užitočné pri ich riešení. Ak žiaci nemajú cvik 

v takomto procese, potenciálna schopnosť matematiky pomôcť im pri riešení problémov, s 

ktorými sa stretnú, nemusí byť plne realizovaná. 

Hlavolamy pre rozvoj pružnosti myslenia a tvorivého myslenia a pre získanie záujmu pre 

mimoškolskú činnosť. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 


