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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba Best Practice v oblasti problémových úloh 

v kontexte práce 4.0. Zdieľali sme návrhy dobrej praxe, vymieňali si skúseností z oblasti posilnenia 

digitálnych kompetencií ako nevyhnutnej súčasti koncepcie 4.0. 

  

Kľúčové slová: Best Practice, digitálna gramotnosť, práca 4.0, problémové úlohy. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia príkladov Best Practice. 

2. Diskusia. 

3. Analytická činnosť. 

4. Správa - Pravidelné stretnutie riaditeľov a zástupcov škôl zapojených do Cisco Networking 

Academy programu na Slovensku 

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj digitálnej gramotnosti, práca 4.0, príprava na prax, tvorba Best Practice. 

 



Program stretnutia: 

1. Prezentácia príkladov Best Practice. 

2. Spracovanie formou Kmeňov a koreňov, skupinová práca, zdieľanie poznatkov. 

3. Spracovanie výsledkov, tvorba Best Practice, Obrovský papier. 

4. Záver a odporúčanie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Best practice - argumentácia 

Kľúčové slová: argumentácia, odlišné pohľady a názory.  

• Oblasť: Kritické myslenie ako súbor zručností, digitálne zručnosti  

• Zameranie aktivity: Táto aktivita vychádza z princípu, ţe väčšina vecí v ţivote má kladné aj záporné 

stránky. Aktivitu je moţné vyuţiť pre všetky vekové kategórie, stačí prispôsobiť zadanie. Aktivita je 

vhodná aj ako zahrievacie kolo na začiatku hodiny. Dá sa pouţiť aj na opakovanie učiva (napr. pri 

hodnotení rôznych technológií, odborných postupov...). Zameranie zadania na osobné témy zase 

vedie k lepšiemu spoznaniu ţiakov a k rozvíjaniu vzájomného porozumenia a dôvery.  

• Priebeh aktivity:  

• Ţiaci dostanú jednoduché zadanie a kaţdý má stručne odpovedať na otázku. Podľa zadania a počtu 

ţiakov je moţné urobiť aj viacero kôl. Naopak, pokiaľ sa téma vyčerpá uţ skôr, je moţné prvú otázku 

uzavrieť uţ v polovici kola.  

• Následne dostanú ţiaci opačné zadanie a znovu sa všetci do radu zapájajú.  

• Ţiaci vytvárajú výskum za pouţitia IKT a spracovávajú svoje výsledky na počítačoch. 

• Pre aktivitu je najlepšie, keď ţiaci sedia v kruhu.  

- Rôzne formy a príklady:  

1. Pozitíva a negatíva. Napríklad:  

• Automatizácia je dobrá, lebo... .  

• Automatizácia nie je dobrá, lebo... .  

• Ţivot v meste je dobrý, lebo... .  

• Ţivot v meste nie je dobrý, lebo... .  

• Chcel by som pracovať samostatne, lebo... .  

• Nechcel by som pracovať samostatne, lebo... .  

2. Mám rád / rada - nemám rád/rada:  

• Na home office mám rád / rada, ţe... .  

• Na otvorenom pracovisku mám rád / rada, ţe... .  

• Na našej škole mám rád / rada, ţe... .  

• Na našej škole nemám rád / rada, ţe... .  

3. Argumenty za a proti:  

• Podnikateľská daň by mala byť zrušená.  



• Uveďte argumenty za:  

• Uveďte argumenty proti. 

Best Practice – podpora pre digitálne vzdelávanie 

 

Názov Anotácia Synchr./asynch. Open source 

Google Clasroom - súčasť balíka aplikácie 

G Suite. Jednoduchý 

nástroj pre asynchronné 

dištančné vzdelávanie. 

A, možnosť prepojenia 

s Google Meet 

x 

MS Teams - prepracovaný systém 

zložený z viacerých 

nástrojov určených pre 

komunikáciu, zdieľanie, 

tvorbu... 

Synchronné, možnosť 

zapojiť až 250 

účastníkov. 

 

Obsahuje aj 

asynchronné nástroje. 

x 

Zoom - vhodný pre 

videokonferencie, 

online stretnutia, chat. 

Obsahuje pokročilé 

nastavenia. 

Synchronné, umožňuje 

zapojiť až 100 

účastníkov. 

(verzia zdarma) 

X 

Ale len 40 minút. 

Discord - platforma, obsahuje 

miestnosti pre 

vzdelávacie kurzy 

Synchronné- 25 

účastníkov  s asynch. 

Nástrojmi. 

x 

Jitsi - menej známa, ale 

spoľahlivá a ľahko 

dostupná platforma pre 

realizáciu 

videokonferencií 

Jitsi.org. 

Synchronné, ideálne 

pre menšie skupiny do 

30 účastníkov. 

x 

Open EDX - platforma pre 

vytváranie masívnych 

otvorených online 

kurzov (MOOC). 

- tutorované / self-

paced. 

Asynchronné, 

s využitím externých 

systémov pre 

synchronnú 

komunikáciu. 

x 

 



 

Správa - Pravidelné stretnutie riaditeľov a zástupcov škôl zapojených do Cisco 

Networking Academy programu na Slovensku 

(2.3.2021; 10:00 - 12:00; Online/Webex) 

V úvode stretnutia  – p. M. Puttera (Cisco) a K. Kniewald (CEELABS) privítal všetkých on line 

účastníkov konferencie 

Nasledovala prednáška - Podpora vzdelávania v oblasti IKT - od kvantity ku kvalite – M. Lelovský a 

A. Bederka (Digitálna koalícia, kde boli prechádzané jednotlivé aspekty výuky, prezenčnej ale hlavne 

dištančnej od začiatkov aţ po aktuálny stav. Video ukáţka. 

Ďalšia časť bola venovaná súčastnej zamestnanosti v IT sektore pod vplyvom pandémie – G. Galgóci 

(AmCham Slovakia), kde sa spomýnalo, ţe tak ako víceré oblasti aj IT sektor ovplyvnila pandemická 

situácia.  

Ďalej boli prezentované Novinky v NetAcad programe – K. Kniewald (CEELABS), K. Feciľaková 

(CEELABS) a F. Jakab (TUKE)  Tero Jakab apeloval na učiteľov a prosil ich o pomoc a podporu pri 

súťaţi IT FITNESS TEST 2021. Ide o 10 ročník, kde si stanovili métu pretestovat čo najviac 

študentov a dostať sa k číslu 40 tis. účastníkov súťaţe. Aktuálne zmeny, nové verzie obsahov a 

nástrojov (EoL, CCNA 7.02, PT v8)  Predstavenie obsahu kurzov zameraných na programovanie 

(Python, C/C++)  Networking Academy Games 2021  Ďalšie pripravované aktivity programu 

Ukáţky Portálu Webex pre školy, nové funkcie a skúsenosti škôl – K. Kniewald (CEELABS) a 

Sidónia Ondrášiková (SPS PB), Vladimír Mitický (SOSTA PP), Milan Válek (SPSIT KNM), kde boli 

spomínané funkcie portálu webex, zdieľania materiálov, prezentácií a videí skupine alebo iba 

jednotlivcom v skupinách. 

Energeticky efektívna škola (projekt)  – P. Feciľak (CEELABS), F. Jakab (TUKE) a K. Kniewald 

(CEELABS) – predstavenie školy Cisco akademie v BA. 

 

Odporúčame pokračovať v zdieľaní dobrej praxe, vo výmene skúsenosti a doplniť ju  analýzou 

materiálov. 
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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. 

 

 

 


