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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba materiálov k predmetnej téme Priemysel 4.0 

a metodické prístupy na podporu rozvoja kľúčových kompetencií pre absolventov SOŠ, ktorí 

vstupujú na pracovný trh v tejto ére. Účastníci diskutovali o metódach identifikácie problémov 

v digitálnej gramotnosti a navrhovali riešenia. 

 

Kľúčové slová: Priemysel 4.0, tvorba materiálov, identifikácia problémov, digitálna gramotnosť. 

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

 

Hlavné body: 

1. Metodologický prehľad. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Príprava platformy MS Teams  

5. Absolvovanie vzdelávanie učiteľov a MOV – ŠIOV - Školský vzdelávací program v 

systéme duálneho vzdelávania 

6. Záver a zhrnutie. 

 



 

Témy: Priemysel 4.0, tvorba materiálov, nedostatočná digitálna gramotnosť. 

Program stretnutia: 

 

1. Úvodné oboznámenie účastníkov s kompetenciami potrebnými na pracovnom trhu 4.0 

2. Skupinová práca, banka nápadov. 

3. Tvorba metodológie, zdieľanie OPS. 

4. Prírava webového prostredia MS Teams v SOŠTaS, Levice. 

5. Absolvovanie vzdelávanie učiteľov a MOV – ŠIOV - Školský vzdelávací program v systéme 

duálneho vzdelávania 

6. Zhrnutie a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

Účastníci zasadnutia vypracovali  spoločné charakteristiky efektívnych metód vzdelávania 4.0 

 

Spoločné charakteristiky efektívnych metód vzdelávania 4.0 sú: 

- úloha je definovaná ako výzva,  ide hlavne o neštandardné úlohy, ktoré aktivizujú žiakov v činnosti 

a sú pre nich atraktívne, 

- uplatnenie spätnej väzby, ktorú môžeme uskutočniť  prostredníctvom digitálnych technológií alebo 

rôznymi  typmi  vyhodnocovacích dotazníkov, kvízov. Veľmi efektívna je autoevalvácia, prípadne 

môžeme  použiť rovesnícke hodnotenie, 

 

- zabezpečenie zdieľania súborov v cloude, čo umožňuje spolupracovať, aj keď ste každý inde. 

- ukladanie, zdieľanie a uprava súborov v službe Teams v známom prostredí vďaka vstavanému 

prístupu k SharePointu, OneDrivu, OneNotu a aplikáciám na podporu produktivity. 

- videokonferenciami podpora osobného charakteru schôdzí a tímovej spolupráce.  

- spolupracovanie v reálnom čase prostredníctvom služby Microsoft Teams, čo umožňuje lepšie 

dosiahnuť vzájomnú spoluprácu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. 

 

- sú použité  konštruktivistické prístupy- trojfázová vyučovacia hodina.  Žiaci sa neučia mechanicky, 

ale naopak samostatne konštruujú poznatok, analyzujú a vyhodnocujú rôzne alternatívy riešenia. 

- interaktívnosť vyučovacieho procesu, výučba v súvislostiach podľa štruktúry PAR ( prezentuj, zapoj 

sa, podaj spätnú väzbu), 

 

Druh vzdelávania: inovačné: 

- Názov vzdelávacieho programu: Program kontinuálneho vzdelávania „Školský vzdelávací program v 

systéme duálneho vzdelávania“. Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Zapojenie stredných 

odborných škôl do duálneho vzdelávanie v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. prináša so sebou 



povinnosť adaptovať školský vzdelávací program, vypracovaný v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 

245/2008 Z. z. Špecifiká duálneho vzdelávacieho systému vyžadujú od pedagogických zamestnancov 

nový prístup pri vypracovaní školského vzdelávacieho programu. Súčasťou vzdelávacieho programu 

sú metodické podklady a nástroje na podporu vzájomnej spolupráce strednej odbornej školy so 

sociálnymi partnermi. Plán spolupráce charakterizuje formu, obsah a podmienky vzájomnej 

interakcie strednej odbornej školy so zamestnávateľom a sociálnymi partnermi. Program 

kontinuálneho vzdelávania využívaný pri inovácií profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov stredných odborných škôl, ktoré budú vstupovať so systému duálneho vzdelávania. 

Vzdelávací program prináša nové podnety k inovácii školských vzdelávacích programov, metodické 

postupy vedúce ku konštruktívnym zmenám v jednotlivých častiach dokumentu, didaktické 

odporúčania ku korekciám obsahu vzdelávania z pohľadu zamestnávateľov a prostredníctvom 

vzorových učebných plánov a učebných osnov vytvára podklady a predpoklady k tvorbe 

všeobecných modelov spolupráce, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu a výrazne 

prispievajú k naplneniu cieľov duálneho systému vzdelávania, zjednodušujú účinnú a efektívnu 

spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľmi. Vzdelávací program umožňuje doplniť a 

rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov tak, aby v spolupráci so sociálnymi 

partnermi efektívne implementovali nové formy a prvky systému duálneho vzdelávania do školských 

vzdelávacích programov. Aktivity vzdelávacieho programu zvyšujú úroveň spolupráce strednej 

odbornej školy so sociálnymi partnermi prostredníctvom nastavenia modelu spolupráce, ktorého 

štruktúra umožní efektívne plánovanie a dosahovanie očakávaných výstupov odborného vzdelávania 

a prípravy na každej zo strategických úrovní vzdelávacieho procesu. 

 - vizualizácia, grafické znázornenie skúmaného problému, 

 

-  výskumný charakter úloh, hľadanie zhody a odlišnosti. Porovnávanie a tvorba odhadov,  

 - nácvik stratégie učiť sa, 

 - aplikácia úloh,  ktoré vedú k nutnosti prijať rozhodnutie, 

 - stanovenie hypotéz a  formulácia záverov. 

 

Účastníci odporúčajú vyššie uvedené k aplikácii do pedagogického procesu. 
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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 podpíš 


