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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie príkladov dobrej praxe v oblasti 

identifikácie a rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii priemyslu 4.0. Účastníci zdieľali svoje 

skúsenosti s úspechom pri implementácii jednotlivých aplikácii IKT v edukačnom procese. Stretnutie 

bolo ukončené tvorbou záveru. 

Kľúčové slová: IKT, medzi-predmetová výučba, zdieľanie OPS, didaktická technika. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodné oboznámenie s riešenou problematikou. 

2. Diskusia – priemysel 4.0 a kľúčové kompetencie. 

3. Tvorba myšlienkovej mapy – prezentácia IKT a jej Best Practice implementácií. 

4. Príprava online DOD, sprevádzanie ţiakov v ďalšom štúdiu.  

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: priemysel 4.0, technické prostriedky vo vyučovaní, rozvoj digitálnych kompetencií. 

Program stretnutia: 

 



1. Úvodné zhrnutie skúseností a dobrej praxe, metóda In/out. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a pedagogické odporučenie. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie, debaty a zdieľania odborných skúseností sme zhrnuli identifikáciu kľúčových 

digitálnych kompetencií a načrtli spôsob rozvoja  v ére priemyslu 4.0: 

• Kreativita: schopnosť prísť s neobvyklými alebo múdrymi predstavami o danej situácii, alebo 

vytvoriť tvorivé spôsoby riešenia problému a vedomosti o teórii a technikách potrebných na tvorbu, 

produkciu a vykonávanie diel hudby, tanca, vizuálneho umenia, drámy a sochárstva,  

• Vnímanie: schopnosť presne koordinovať pohyb prstov jednej alebo oboch rúk, aby sa mohli 

uchopiť, manipulovať alebo zostaviť drobné predmety, schopnosť rýchlo pohybovať rukou, aby sa 

mohli uchopiť, manipulovať alebo zhromaţďovať objekty,  

• Sociálna inteligencia: spájanie ostatných a snaha o zladenie rozdielov, presviedčanie ostatných, aby 

zmenili svoju myseľ alebo správanie a poskytovanie osobnej pomoci, lekárskej starostlivosti, 

emocionálnej podpory alebo inej osobnej starostlivosti iným pracovníkom, zákazníkom alebo 

pacientom. Niektoré úlohy bude moţné vďaka vyspelým technológiám nahradiť prácou robotov. 

Medzi tieto pracovné úlohy patria:  

• Zmyslové vnímanie: zahŕňa vizuálne vnímanie, dotykové snímanie, a komplexné vonkajšie 

vnímanie prostredníctvom integrácie a analyzovanie dát z rôznych senzorov vo fyzickom svete,  

• Kognitívne schopnosti: vyhľadávanie informácií, ktoré zahŕňa vyhľadávanie a získavanie informácií 

z veľkého počtu rôznych zdrojov, optimalizovanie a plánovanie na dosiahnutie konkrétnych cieľov 

vzhľadom na rôzne obmedzenia. Prijatím digitálnych technológií sa vytvoria nové pracovné miesta, a 

tým sa vytvorí nový dopyt po tzv. digitálnych zručnostiach. 

 Rozlišujeme tri základné typy digitálnych zručností, medzi ktoré patria: 

• Praktické zručnosti: zručnosti potrebné na vývoj, návrh, inštaláciu, správu a trhové systémy, 

najčastejšie vyţadované pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní v sektore IKT,  

• Pouţívateľské zručnosti: schopnosti, ktoré pracovníkom umoţňujú vyuţívať IKT ako nástroje vo 

svojich vlastných pracovných miestach, najčastejšie mimo sektora IKT, čo môţe zahŕňať pouţitie 

všeobecného softvéru alebo špecializovaných nástrojov IKT,  

• E-leadership zručnosti: zahŕňa IKT a manaţérskych zručností, ktoré umoţňujú odborníkom 

prispôsobiť podniky a organizácie tak, aby vyhovovali technológiám IKT, zistenie nových spôsobov, 

ako podnikať alebo identifikovať inovácie a príleţitosti. S účastníkmi sme sa zamerali najmä na 

praktické, pouţívateľské a E-leadership zručnosti.  

 



 

-  príprava online DOD 

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

- 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. 

- jednoduchý nástroj pre uskutočňovanie video konferencií, riešenie pripravil v spolupráci 

s vpsFree.cz slovenský poskytovateľ hostingových sluţieb WebSupport a skhosting.eu, 

- sprístupňujú kaţdej organizácii, projektovému tímu či firme moţnosť realizovať online 

videohovory. Úplne zadarmo, bez obmedzení, nutnosti registrácie a úplne bezpečne. 

- Virtuálny linuxový server VPS, s HW konfiguráciou 16GRam, 8-jadrový procesor, konektivita 

1GBps.  

Video chat je dostupný aj pre mobilné zariadenia. Slúţia pre to aplikácie Jitsi Meet, ktoré sú 

dostupné pre Android a iOS. Príprava a odskúšanie tejto aplikácie, príprava finálnej Prezentácie pre 

DOD školy, sprevádzanie ţiaka pri výbere štúdia. 

 

Odporúčame zamerať sa na vyššie uvedené kľúčové schopnosti a ďalej ich rozvíjať aktivizujúcimi 

metódami. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

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. 

 

 

 


