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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba OPS a diskusia o medzi-predmetovej výučbe, 

rozvoji prierezových zručností a zaradení technických prostriedkov do edukácie. Účastníci 

diskutovali o predmetnej problematike a navrhovali inovácie pedagogického procesu v zmysle 

koncepcie priemyslu 4.0. 

Kľúčové slová: Medzi-predmetová výučba, priemysel 4.0, didaktická technika. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodná diskusia. 

2. Prehľad moţností vyuţitia didaktickej techniky. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Sprevádzanie ţiaka štúdiom, inovatívne formy DOD.  

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: Medzi-predmetová výučba, technické prostriedky v edukácii, práca 4.0. 

 

 



Program stretnutia: 

 

1. Úvodná diskusia, výmena skúseností účastníkov. 

2. Prezentácia – prehľad dobrej praxe vyuţitia didaktických inovatívnych technológií. 

3. Záver – 3 úrovne interaktivity. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Komunikačné metódy a didaktická technika sú vhodným nástrojom komplexného rozvoja ţiaka, 

vzhľadom na ich moţnosti pre podporu  prierezového charakteru výučby. 

 Odborná výučba by mali rozvíjať nie len praktické, odborné zručnosti, ale má obsahovať komponent 

diskusie, debaty, buzzgroups a iných komunikačných metód.  

Okrem komunikačných metód je vhodnou pre posilnenie koncepcie 4.0 aj projektová výučba, ktorá 

integruje mnohé kľúčové kompetencie.  

Existuje niekoľko úrovní zapojenia ţiakov z hľadiska  interaktivity, ktoré sme popísali v troch 

bodoch. 

- 0. Pozorovanie – nultá úroveň interaktivity je postavená na pozorovaní. Objavuje sa veľmi často pri 

beţnej výuke, keď učiteľ pouţíva výklad a frontálnu výuku. 

- 1. Lineárna úroveň – pozorovateľ prechádza do úlohy aktívneho účastníka. Príkladom je výukový 

program, ktorý funguje formou odkazov. Ţiak sám kontroluje smer, ktorým sa vydá. Pohybuje sa 

dopredu a dozadu pomocou aktívnych odkazov. 

- 2. Virtuálna realita – účastník sa stáva z pasívneho pozorovateľa aktívnym účastníkom. Vznikajú 

bohaté vizuálne multimediálne prezentácie.  

Našim cieľom je podpora úrovne jeden a dva.  

Prostredníctvom ďalších aktivít sa chceme sústrediť na vyššiu aktivizáciu ţiaka. 

 

- Sprevádzanie ţiaka štúdiom, inovatívne formy DOD 

 

- MS TEAMS zabezpečenie výuky študentov v čase dištančného vzdelávania a vzdieľania súborov 

v cloude, čo umoţňují videokonferenciu a spoluprácu, aj keď ste kaţdý inde, 

- Office 365 a SharePoint, keď je aplikácia Microsoft TEAMS zdarma,  

- Homeoffice má svoje výhody aj nevýhody. Kľúčová však stále zostáva komunikácia. Našťastie, 

stretnutia sa dajú organizovať aj online. Existuje na to niekoľko nástrojov. Či uţ komplexný pracovný 

chat Slack alebo napríklad nástroj Microsoft Teams, ktorý v aktuálnom období zaznamenáva vysoký 

dopyt. 

 

-  príprava online DOD 

-  zdieľania súborov v prostredí, a zabezpečenie prenosu po technickej stránke, 

https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/free
https://slack.com/
https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/group-chat-software


- vytvorenie linku videokonferencie pre širšiu verejnosť na online sprevádzanie ţiakov, ktorí sa 

rozhodujú kam na strednú a ich rodičov. Počas pandémie vhodný nástroj na online kontaktovanie, 

videoschôdzky a videokonferencie. 

WebSupport sprístupnil nástroj pre videokonferencie. Je jednoduchý a bezplatný Open-source 

platforma Jitsi. Zabezpečenie tejto platformy.  

Príprava materiálu fotodokumentácie na online pezentáciu technických odborov. 

Prezentovanie školy prostredníctvo sociálnych sietí ako sú Facebook a Instagram, ktoré odhaľujú 

ţivot školy.  
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému 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, nepouţíva 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 totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

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

učiteľov, ktorý je totoţný 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  Manaţérske 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 výstiţne 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. 

 

 

 

 

 

 


