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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o implementácii audiovizuálnych a multimediálnych 

prostriedkov do výučby. Súčasťou stretnutia bola aj tvorba podkladov k inovatívnym didaktickým 

materiálom, analýza  OPS v predmetnej oblasti. 

 

Kľúčové slová: audiovizuálne prostriedky, multimediálne prostriedky, digitálna gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia o vyuţití multimediálnych prostriedkov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba podkladov. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: priemysel 4.0, vzdelávanie 4.0, multimediálne prostriedky vo výuke. 

Program stretnutia: 

 

1. Multimediálna prezentácia od koordinátora klubu – návrhy na implementáciu 



multimediálnych prostriedkov do vyučovania. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba podkladov. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme vytvorili nasledovné podklady pre tvorbu OPS v oblasti rozvoja kompetencií 

a schopností pre priemysel 4.0 s aplikáciou multimediálnych prostriedkov. 

Beziérové krivky majú veľké využitie vo vektorovej grafike. 

 Vo vektorovej grafike je obrázok zložený z objektov skladajúcich sa z kriviek, kde jednotlivé 

objekty sú popísané matematicky. Objekt je popísaný počiatočným bodom, smerom, dĺžkou a 

jeho vlastnosťami ako farbou obrysovej čiary, farbou výplne, priehľadnosťou, tieňovaním, 

poradím, v akom bude vykreslený.  Krivky spájajú jednotlivé kotvové body a môžu mať 

definovanú výplň (farebnú plochu alebo farebný prechod). Tieto čiary sa nazývajú Bézierove 

krivky. Francúzsky matematik Pierre Bézier vyvinul metódu, pomocou ktorej sme schopní 

popísať pomocou štyroch bodov ľubovoľný úsek krivky. Krivka je popísaná pomocou dvoch 

krajných bodov (kotvové body) a dvoch bodov, ktoré určujú tvar krivky (kontrolné body). 

Spojnica medzi kontrolným bodom a kotvovým bodom je dotyčnicou k popisovanej krivke. 

Základom vektorovej grafiky je matematika. Súbor obsahujúci vektorový obrázok sa skladá z 

definície súradnicového systému, z rovníc (s konkrétnymi hodnotami parametrov) opisujúcich 

jednotlivé objekty a z vlastností objektov – obrysovej čiary, výplne, tieňa, priehľadnosti, poradia 

vykreslenia. 

Žiaci skúmajú priebeh krivky prostredníctvom zmeny riadiacich bodov.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Identifikované prínosy uvedených aktivít: 

-  manaţment informácii: schopnosť ţiaka identifikovať, lokalizovať, vyhľadávať, ukladať a 

organizovať informácie a získavať k ním prístup,  

-  spolupráca: schopnosť spájať sa s ostatnými, participovať v sociálnej sieti a v komunitách, 

schopnosť konštruktívnej interakcie,  

-  komunikácia azdieľanie: schopnosť komunikovať prostredníctvom online nástrojov a to s ohľadom 

na súkromie, bezpečnosť a netiketu,  

-  vlastná tvorba a učenie sa: schopnosť integrovať a spracovávať poznatky a vytvárať nové 

vedomosti,  

-  etika a zodpovednosť: schopnosť konať eticky a zodpovedne,  

-  hodnotenie ariešenie problémov: schopnosť identifikovať problém, riešiť problémy digitálnymi 

nástrojmi a vyhodnotiť riešenia,  

-  technické operácie: schopnosť vyuţívať technológie amédia, plniť úlohy s vyuţitím digitálnych 

nástrojov.  
 
Školenia a webináre členov klubu 

 

Školenia Microsoft – vzdelávame pre budúcnosť  

Pod gesciou Microsoftu sa kolegovia zúčastnili niekoľkých školení a webinárov, ktoré mali za úlohu 

naučiť učiteľov vyuţívať ešte efektívnejšie MS Teams, MS365 a webové aplikácie , ktoré sú v tomto 

balíku. Zúčastnili sa webinára Makecode - webová aplikácia, ktorá má naučiť programovať ţiakov na 

základných školách, keďţe sa programovanie pouţívajú bloky príkazov, ktoré sa spájajú. 

Enter – Telekom 

Školenie smerované do štyroch blokov. Kde prvý blok bol o úvode do programovania microbitov 

pomocou blokového editoru Makecode a Microbit Classroom. Blok dva, bol o moţnostiach 

programovania pomocou micropythonu. Je to vlastne zjednodušená verzia pythonu, ktorá slúţi na 

programovanie IoT zariadení a mikrokontrolérov arduino a raspberry pi. Blok 3 a 4 boli uţ 

rozsiahlejšie v tom smere, ţe tam sme sa venovali zloţitejším projektom, ako napríklad k microbitu 

pripojiť prídavné moduly a premeniť ho na IoT zariadenie.  

Školenie Macrosoft 

Tieto školenia boli ďalšie v sérií, ktoré viedli inštruktori Microsoftu pod hlavičkou firmy Macrosoft. 



Počas týchto školení boli ukáţky, ako do vyučovacieho procesu zapojiť aplikácie z MS365, ktoré sú 

súčasťou balíka. Naučili sme sa robiť testy pomocou MS Forms. Upravovať a zdieľať videá pomocou 

platformy Stream. Taktieţ ako lepšie vyuţívať Word a Excel.   
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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. 

 

 

 

 

 


