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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia k výstupom klubu. Účastníci mali možnosť 

zdieľať svoje názory a postoje a vymieňali si svoje OPS. Stretnutie bolo ukončené tvorbou zhrnutia. 

 

Kľúčové slová: práca 4.0, Industry 4.0, digitálna gramotnosť, kľúčové kompetencie, výstup klubu. 

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

 

Hlavné body: 

1. Zdieľanie názorov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba metodických odporúčaní. 

4. Nástup žiakov do škôl. 

5. Webinár Microsoft EduDays 2021. 

6. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: odborná literatúra 4.0, tvorba výstupu klubu, rozvoj kľúčových kompetencií, digitálna 

gramotnosť. 

Program stretnutia: 



 

1. Diskusia 

2. Zdieľanie OPS. 

3. Tvorba metodikćh usmernení a návrhov na ďalší rozvoj predmetných gramotností. 

4. Nástup žiakov do škôl – adalptácia. 

5. Webinár Microsoft EduDays 2021 – edudays.sk 14.4. 2021. 

6. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Cieľom nášho stretnutia bola reflexia a diskusia o výstupoch pedagogického klubu. Zdieľali sme naše 

skúsenosti s implementáciou medzi-predmetovej výučby, IKT a iných inovatívnych prístupov 

k vyučovaniu. Zhodli sme sa na nasledujúcich kľúčových bodoch, ktoré nám slúžia ako vízia 

ďalšieho rozvoja našej školy v predmetnej oblasti. Medzi - predmetné oblasti, ktoré boli rozpracované 

do didaktických materiálov:  

- Telekomunikačná infraštruktúra – rozvoj a modernizácia technológií zabezpečujúcich sieťovú 

komunikáciu,  

• Internet – rozvoj siete s dôrazom na také aspekty, ako je prístup zamestnancov a využívanie jeho 

služieb a dostupnosť  

• Vzdelávanie smerujúce k tomu, aby žiaci boli schopní využívať informácie komunikované cez nové 

technológie,  

• Pracovisko – zvyšovanie IKT zručností a využívanie technológií v pracovnom procese, so 

zameraním na také špecifické oblasti ako e-learning, e-commerce, ebusiness, telepráca,  

• Zdravie – využívanie sieťových technológií pri analýze zdravotného stavu, diskusie o  

technológiách e-health,  

• Bezpečnosť – všetky aspekty bezpečnosti vzťahujúce sa k údajom na nete, ochrana dát, ochrana 

osobných údajov, zabezpečenie prístupu k dátam atď.,  

• Digitálne priepasti – intervencia učiteľa a zboru v zmysle odstraňovania diskrepancií v možnostiach 

využívania elektronických technológií a zdrojov medzi rôznymi skupinami študentov,  

- Rozvoj, udržiavanie a prehlbovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov 

potrebných na efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na našej 

strednej škole.  

Zadefinovali sme si špecifické ciele v uvedenej oblasti:  

• rozvíjať zručnosti a vedomosti pri rozvoji digitálnej kompetencie a gramotnosti, ktoré podporujú 

vyššiu úroveň uvažovania a analýz súvisiacich s informačnou, vedomostnou a kontrolnou 

spoločnosťou,  

• prehlbovať vedomostí o nových formách spolupráce a komunikácie prostredníctvom internetu – 

blogy, chaty, on-line nákupy, bankové služby, zákaznícke karty,  



• rozširovať kompetencie v oblasti výberu vhodných a efektívnych stratégií a nástrojov v boji proti 

šíreniu rasizmu a terorizmu na internete,  

• rozširovať kompetencie v identifikovaní nekontrolovateľnej mediálnej moci internetu – cenzúra a 

rešeršovanie informácií, kopírovenie a vyhľadávanie relevnatných informácií z rôznych 

vyhľadávačov,  

• rozširovať znalosti o potencionálnom vplyve internetu na politickú spoluúčasť a demokratizáciu, o 

osobitostiach práce s mládežou v tejto oblasti, o možnostiach implementácii tejto oblasti v 

edukačnom procese. 

Zhodujeme sa, že v ére 4.0 potrebujeme motivovaných, podnikavých a kreatívnych absolventov 

s kritickým myslením, schopnosťou riešiť problémy a rozhodovať sa.  

- Zameriavame sa na podporu prierezových zručností, ako sú schopnosť pracovať s informáciami, 

schopnosť aplikovať matematické vedomosti, nachádzať logické súvislosti, riešiť problémy a rozvoj 

sociálnych schopností. 

• Nástup žiakov do škôl  

•  webinár na tému „Ako zvládnuť návrat žiakov do školských lavíc?“- 12.4.2021 

• na čo je potrebné myslieť pri návrate do škôl, ako zorganizovať rozvrh, 

• adaptačné 2 týždne, 

• utužovanie sociálnych vzťahov, 

• pozvoľné zisťovanie vedomostí žiakov bez známkovania 

 

Webinár – EDUDAYS 2021 

Dňa 14.4.202 sa v popoludňajších hodinách konala konferencia Microsoft EduDays 2021, cesta 

obhliadnutia sa za pandemickým rokom, ktorej sa zúčastnili členovia odborných IT predmetov, klubu 

č.2. Webinár bol náročný na príspevky odborníkov a pedagógov, ktorí vystúpili so zaujímavými 

témami, hodnotili obdobie posledného roka, ako obdobie „digitálnej revolúcia v školstve“. Odzneli 

príspevky ako sa za posledný rok naštartovala pripravenosť škôl začať online výuku a ako sa vo 

vyučovacom procese začínali čo najefektívnejšie používať digitálne technológie, hodnotili „ako sa to 

dá“ a časť bola venovaná aj hybridnej budúcnosti slovenského školstva. Transformácia vzdelávania 

sa nám odohrávala doslova pod rukami, v reálnom čase každý deň ostatného roka. Učili sme sa za 

pochodu. Niektorí to zvládli na jednotku, lebo na potrebné zmeny mysleli v minulosti a boli 

pripravení. Iní sa učili metódou pokus omyl. 

 Odborníci sa zhodli na tom, že obdobie posledného roka síce prinieslo mnoho zlého, no nás ako 

pedagógov naučilo, posunulo a prinútilo omnoho viac používať digitálne technológie a IT nástroje, 

veľa sa učiť a naučiť sa komunikovať efektívnejšie, urýchlil sa proces digitálneho vzdelávania 

a ukázala sa potreba digitálne modernizovať a dovybaviť školy. Videli sme ukážky výuky 

jednotlivých vybraných škôl, ich digitálnu vybavenosť a prácu s IT technológiou vo výučbe. Časť 

https://www.facebook.com/events/466192514580759/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBWUk_VZXUSmxTceulu6djOZgZoeWalhUUQwCVirXisuj8UzcrTSd0g9lQvF9vnYeBB8esE9z2AcPcRDiuU1KlvzAOWNvUOVYrScjXglMzXgqd3PEhdSz_GsjbtI0tJWMU_3zcWxYmMClv_9K00KjkX-KMPo92DS6B9Jh4v0u8sD8X14pemt8Hj0XN3q8EXzcmxCOS479gnztTz_1NcnrBJruwZKmh1tQyHNbFHMk_Dn50_BUzGWlFD7AFQs0NjRKy8hrM9jvww_nrGEwTi2uCzpCcS3Cte3TnY1ZJgGBxZJK-PHtnr5kA&__tn__=K-R


bola venovaná ceste pohľadu do budúcna, lebo na to sa potrebujeme zamerať a nachádzať odpovede 

na otázky, ktoré si kladieme. Ukázala sa potreba na školách riešiť digitálneho technológa, mnoho 

ďalších vecí a hlavne pripraviť do budúcna hybridnú výuku.   

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Žaneta Juríková 
15. Dátum 27.04.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


