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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia bolo hlbšie oboznámenie sa s plánom činností nášho PK v aktuálnom školskom 

roku. Vymieňali sme si názory k témam, ktoré nás čakajú, pracovali sme s odbornou literatúrou 

a tvorili východiská pre našu ďalšiu spoločnú prácu. Priemysel 4.0 a digitalizácia sú aktuálnymi 

témami aj z pohľadu pandémie covid19 a s tým súvisiacej práce vo virtuálnom prostredí. 

 

Kľúčové slová: priemysel 4.0, digitalizácia a transformatizácia. 

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

Hlavné body: 

1. Predstavenie jednotlivých tém plánu činností. 

2. Práca s odbornými zdrojmi. 

3. Výmena OPS. 

4. Diskusia, iBOBOR, Wikipédia. 

5. Záver. 

 

Témy: digitálna gramotnosť -ako súhrn základných digitálnych zručností, ktoré umoţňujú kreatívne a 

kriticky pouţívať digitálne nástroje a médiá. 



Program stretnutia: 

1. Predstavenie plánu činností PK. 

2. Metodologické okienko, práca s odbornými zdrojmi. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Počas zasadnutia sme si vymieňali dobrú prax, ktorú uţ máme k jednotlivým témam. Za aktuálne 

povaţujeme tvorbu simulácií, ktoré do istej miery nahrádzajú reálny priebeh činností.  

K tomu sme si predstavili dobrú prax: 

Adobe Captivate  slúţi na vytvorenie interaktívneho materiálu, ktorý môţe obsahovať obsah, opis 

školenia, kvízy, hodnotenia a pod. Program ponúka moţnosti vytvoriť:  

• Project Wizard (Projekt sprievodcu) – moţnosť vytvoriť nový projekt so zvolenými nastaveniami, 

čím ponúka akúsi predlohu na vytvorenie projektu, ktorý okrem simulácie obsahuje aj snímky s 

potrebným popisom, či kvízovými otázkami a záverečným vyhodnotením úspešnosti školenia.  

• Create new simulation from a template (Tvorba novej simulácie zo šablóny) – moţnosť vytvoriť 

projekt zo zvolenej šablóny, čím ponúka moţnosť vytvoriť projekt, ktorý je podobný niektorému z 

predchádzajúcich. 

1. V oblasti Project Properties (Vlastnosti projektu):  

• zadáme názov projektu (Name), • stlačením tlačidla More (Viac) môţeme určiť ďalšie vlastnosti 

projektu, ako je napr. meno autora, opis projektu a pod.,  

• určíme veľkosť snímok projektu nastavením šírky (Width) a výšky (Height), alebo výberom z 

prednastavených veľkostí (Preset sizes).  

2. V oblasti Default Background Image or Color (Predvolené pozadie):  

• ak chceme pouţiť jednofarebné pozadie, označíme ponuku Use background color (Pouţiť farbu 

pozadia) a zvolíme poţadovanú farbu pozadia,  

• ak chceme ako pozadie pouţiť obrázok, označíme ponuku Use background image. 

V oblasti Add Slides (Pridať snímky) vyberieme tie snímky, ktoré chceme vygenerovať do nového 

projektu:  

• Introduction (Úvod) – úvodná snímka,  

 Description (Opis) – opis scenára, 

 • Scenario Slides (Snímky scenára) – zadaný počet snímok, ktoré tvoria kvíz + snímka s 

vyhodnotením odpovedí,  

 Conclusion (Záver) – záverečná snímka.  

 

Ďalšou témou bol Cloud Computing 

• Model sieťového prístupu na poţiadanie k spoločne vyuţívaným prostriedkom výpočtovej 



techniky 

• Miesto, kde môţeme pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta 

danej aplikácie kedykoľvek a odkiaľkoľvek 

• Neplatíme za softvér, ale len za jeho pouţitie. 

Aplikácia: 

• Synchronizácia dokumentov 

• Súčasné pouţívanie 

• Minimalizácia zdrojov 

 

Po vystúpenia učiteľov sme sa zaoberali rozdelením ďalších tém, s ktorými má konkrétny učiteĺ 

skúsenosti.  

Odporúčame si prezrieť odborné zdroje a zdieľať dobrú prax. 

 

V Diskusii sme sa venovali súťaţiam – iBOBOR, koordinátorske prostredie, príprava na súťaţ. Súťaţ 

bude v školskom roku 2021/22 prebiehať v spolupráci s aSc cez EduPage. Ďalšie informácie dostali 

učitelia priamo v prostredí EduPage. 

Tento rok prebehne 6. októbra 2021 tréningové kolo pre všetky kategórie. Ţiaci si budú môcť skúsiť, 

ako budú súťaţné úlohy vyzerať v prostredí EduPage. 

Súťaţ po jednotlivých kategóriách tak, ako to bolo v minulých rokoch, bude prebiehať v termíne 8. - 

12. novembra 2021. Dátumy pre jednotlivé kategórie budú upresnené. 

Na hodinách VTO a OVY sa preberie téma „wikipédia“ ako neoverený zdroj informácií.  
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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. 

 

 

 

 

 


