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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o výbere vhodných IKT prvkov do 

pedagogického procesu. Účastníci spoločne skúmali najnovšie komunikačné technológie, analyzovali 

ich funkcie a diskutovali o pedagogickej implementácii daných prostriedkov. Stretnutie bolo 

ukončené tvorbou pedagogického odporúčania. 

 

Kľúčové slová: Komunikácia, digitálne technológie, rozvoj IKT gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Kľúčové kompetencie pre priemysel 4.0 a moţnosti ich rozvoja. 

2. Práca s Organigramom. 

3. Zdieľanie OPS – vyhodnotenie. 

4. Tvorba záveru. 

 

Témy: priemysel 4.0, najmodernejšie komunikačné prostriedky, digitálne zručnosti. 

Program stretnutia: 

 



1. Výskumná metóda – pouţitie IKT a internetu – analýza výskumnej metódy, popisný výskum. 

2. Analýza získaných informácií pomocou Organigramu. 

3. Zapisovanie poznatkov na veľký papier – prezentácia vedomostí. 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme diskutovali o najnovších trendoch v komunikačných technológiách 

a zameriavali sme sa na ich pedagogické vyuţitie. Spoločne sme na základe kognitívnych metód, 

ktoré sme si mali moţnosť na stretnutí vyskúšať, vytvorili zhrnutie našich poznatkov. Ako prvé sme 

si v rámci stretnutia definovali kľúčové kompetencie v rozvoji IKT gramotnosti. Kompetencie v 

oblasti digitálnych technológií a informácií zahŕňajú v sebe sebaisté a kritické pouţívanie technológií 

informačnej spoločnosti pri práci (kladieme teda dôraz na rozvoj kritického myslenia), vo voľnom 

čase a na komunikáciu. Tieto kompetencie sme si rozdelili na: digitálnu, informačnú a počítačovú 

gramotnosť:  

digitálnu gramotnosť charakterizuje schopnosť:  

 porozumieť informáciám,  

 pouţívať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológií  

informačnú gramotnosť charakterizuje schopnosť a zručnosť:  

 lokalizovať rôzne zdroje (počítačové), ktoré obsahujú potrebné informácie,  

 hľadať v týchto zdrojoch potrebné informácie,  

 vedieť tieto informácie kriticky zhodnotiť (ich uţitočnosť, prínos, pravdivosť, spoľahlivosť, 

aktuálnosť a pod.),  

 riešiť problémy pomocou získaných informácií,  

 sprostredkovať informácie iným v rôznych podobách  

- slovne, písomne, graficky, a to v priamom styku alebo prostredníctvom informačných a 

komunikačných technológií. 

V oblasti komunikácie pomocou IKT sme na stretnutí otvorili aj tému informačnej krízy. Digitálne 

prostredie je pre ţiakov úplne prirodzené. Potreba rozvíjať kritické myslenie preto v ére 4.0  narastá 

viac, ako kedykoľvek predtým. Je potrebné, aby sme reagovali na tzv. informačnú krízu 

v spoločnosti, v rámci ktorej dochádza k rozporu medzi mnoţstvom informácií, ktoré geometricky 

narastá a obmedzenou schopnosťou jedinca a spoločnosti ako celku toto mnoţstvo informácií uţívať, 

poprípade spracovať. Výsledkom tejto výchovy by mal byť súbor vedomostí, schopností a návykov, 

ktoré pouţívateľovi umoţnia orientáciu v informačných prameňoch, informačných technológiách 

a prácu s informáciami. Celkovo tieto čiastkové kompetencie s kolektívom nazývame komunikačná 

kompetencia. Problematika IKT komunikácie a  práce s informáciami obsahuje niekoľko súčastí: 



- Vedomé potreby informácie 

- Výber informačných prameňov 

- Stratégie vyhľadávania informácií 

- Hodnotenie informácií 

- Organizácia a úprava vlastných poznámok a záznamov 

Povaţujeme preto za potrebné rozvíjať schopnosti práce s informáciami v ére 4.0. Rozvíjaním vyššie 

uvedených oblastí rozvíjame aj základné a prierezové kompetencie ţiaka: 

- čítanie vo všetkých jeho formách 

- orientácia v informačných prameňoch 

- práca s informačnou literatúrou 

- orientácia v kniţniciach 

- orientácia v sekundárnych informačných prameňoch 

- základné bibliografické kompetencie 

- znalosť a kompetencia vytvárania poznámok a konspektov. 

 

Príprava tém IKT pre projekt, ktoré sú náročné odučiť v školskom prostredí: 

 OPTIKA, optické káble, 

 3D tlač - od návrhu projetkov až po samotnú tlač, 

 SERVRE - konfigurácia, skladanie, optimalizácia servrov, 

 Raspberry pi - programovanie, inštalácia, operačný systém, 

 Kybernetická bezpečnosť, kryptovanie,  

 bezdrôtové wifi siete. 

 

Ponuka školení - v spolupráci s Deutsche Telekom a ČSOB - odborne zamerané semináre pre 

pedagógov stredných škôl: 

 

 Trendom na trhu práce → veľmi odporúčame výchovným a kariérnym poradcom 

 Technológiám a biznisu 

 Tvorivému mysleniu 

 

OPS – kľúčová kompetencia pre priemysel 4.0 – kooperácia 

Táto kompetencia predstavuje pripravenosť a schopnosť žiaka aktívne a zodpovedne  sa podieľať sa 

na práci skupiny, tímu. 

Medzi čiastkové kompetencie patria v oblasti spolupráce: 

- Ochota poradiť, podeliť sa o svoje vedomosti; 
- Ústretovosť, tolerantnosť; 
- Rešpektovať názory druhých ľudí; 
- Riešiť problémy; 



- Oceniť prínos a úspech druhých, poskytnúť spätnú väzbu; 
- Vytvárať podnetné pracovné prostredie; 
- Prijímať svoju úlohu v tíme. 

 
Úrovne kompetencie -  kooperácia 

úroveň charakteristika 

1 Pasivita prevažuje nad aktívnym prístupom; 

Slabá naviazanosť na prácu skupiny, nízka 

úroveň  stotožnenia sa s cieľom skupiny; 

Informácie poskytuje len na požiadanie. 

2 Aktívny prístup prevláda nad pasívnym; 

Prispôsobuje sa  zákonitostiam skupiny; 

Rešpektuje ciele skupiny; 

Zdieľa informácie. 

3 Aktívne spolupracuje; 

Vnáša do práce skupiny pozitívnu spätnú 

väzbu; 

Zdieľa a ponúka nové informácie; 

Rešpektuje výsledky práce každého člena 

skupiny. 

4 Aktívne pôsobí na vytváranie  pracovnej 

atmosféry a je citlivý k potrebám  skupiny; 

Významne prispieva k dosiahnutiu 

skupinových cieľov; 

Preberá zodpovenosť za výsledky skupinovej 

činnosti; 

Zdieľa, aktívne vyhľadáva a ponúka 

informácie. 

 

5 Je lídrom skupiny; 

Má prirodzenú autoritu; 

Spolupracuje v rámci medzinárodných 

tímov. 
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15. Dátum 18.05. 2021 
16. Podpis  
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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. 

 

 

 


