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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a výmena OPS na tému online komunikácie a rozvoja 

IKT gramotnosti. Spoločne sme diskutovali, zdieľali naše skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: priemysel 4.0, IKT kompetencie, komunikačné zručnosti.  

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS 

4. Príprava projektu  

5. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, priemysel 4.0 

Program stretnutia: 

 



1. Čítanie odbornej literatúry – tvorba kľúčových slov. 

2. Výmena názorov- zdieľanie nápadov. 

3. Výmena OPS – panelová diskusia. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme si uviedli základné charakteristiky rozvoja komunikačných kompetencií 

a funkčnej gramotnosti pri rozvoji IKT zručností. 

 

Technol gie pre nás predstavujú informačné a súčasne aj konštrukčné médium. Pojem informačných 

a komunikačných technol gií  IKT  poukazuje na technický aspekt, teda na to, ţe technol gie sú 

výpočtové a komunikačné prostriedky, postupy a informačné zdroje, sp té so zameraním na 

spracovávanie informácií. Pri rozvoji predmetných kompetencií preto odporúčame pouţívať tvorivé 

metódy a zamerať sa na obrovský potenciál pre tvorivosť, ktoré digitálne prostriedky majú. 

 

  lohou technol gií ako konštrukčného média je pomáhať ţiakom tvoriť, skúmať, objavovať či 

vyjadriť myšlienky, teda komplexne sa rozvíjať.   kontexte oblasti vzdelávania a výchovy sa pojem 

digitálnych technol gií javí ako príznačnejší.  

 

IKT vzdelávanie je potrebné vnímať prostredníctvom cieľov celej vzdelávacej oblasti matematika 

a práca s informáciami. Met dy, postupy a sp soby zberu, uchovávania a spracovania, 

vyhodnocovania, selekcie, distribúcie a súčasného doručenia potrebných informácií v poţadovanej 

forme a kvalite je d leţité vyučovať činnostne zameranými met dami.  

Kompetencie v oblasti digitálnych technol gií a informácií zah ňajú v sebe sebaisté a kritické 

pouţívanie technol gií informačnej spoločnosti pri práci, vo voľnom čase a na komunikáciu. Tieto 

kompetencie sa m ţu rozdeliť na: digitálnu, informačnú a počítačovú gramotnosť:  

digitálnu gramotnosť charakterizujeme ako schopnosť:  

 porozumieť informáciám,  

 pouţívať ich v r znych formátoch z r znych zdrojov, ktoré sú prezentované  

prostredníctvom informačných a komunikačných technol gií  

 

informačnú gramotnosť s v kontexte rozvoja komunikačných zručností charakterizujeme ako 

schopnosť a zručnosť:  

o lokalizovať r zne zdroje  počítačové , ktoré obsahujú potrebné informácie,  

o hľadať v týchto zdrojoch potrebné informácie,  

o vedieť tieto informácie kriticky zhodnotiť  ich uţitočnosť, prínos, pravdivosť,  

spoľahlivosť, aktuálnosť a pod. ,  



o riešiť problémy pomocou získaných informácií,  

o sprostredkovať informácie iným v r znych podobách - slovne, písomne, graficky,  

a to vpriamom styku alebo prostredníctvom informačných akomunikačných technol gií.  

 

Odporúčame aplikovať metódu panelovej diskusie, ktorá v sebe kombinuje prvky a vyuţiteľnosť IKT 

komunikačných prostriedkov  o to viac v časoch pandémie  a rozvoj komunikačných schopností. 

4. Príprava projektu green lab - Opensource elearningový softvér. Slúţi na zadávanie študijných 

materálov pre študentov. Taktieţ umoţňuje vytvárať elektronické testy a pod. Školský 

moodle beţí na zdieľanom hostingu, pod doménou školy. Aktuálne je nainštalovaná verzia 

moodle: 3.11+. Aktuálne toto prostredie vyuţívajú iba maturanti TITT s vyučujúcim Mgr. 

Danielom Tučekom ml. na predmete O Y. Kaţdý vyučujúci má prístup do prostredia 

Moodle. aby mohol vytvárať svoj kurz a pridávať doň svoj materiál. Pre vyladenosť 

prostredia Moodle by bolo najlepšie, ak by mohol beţať na virtuálnom serveri s dostatočnou 

kapacitou RAM a úloţiskom. Pretoţe ak ostane na zdieľanom hostingu pod doménou školy, 

tak sa rýchlo zaplní dostupný priestor a uţ nebude miesto pre školský web a škola bude 

musieť dokupovať priestor.   aktuálnej Moodle inštalácií sú dostupné len základné pluginy. 

Portál obsahuje pár kurzov, ktoré boli vytvorené administrátorom portálu. Portál spravuje 

školský digitálny koordinátor. 

Panelová diskusia.  

Táto met da sa dá vyuţiť prostredníctvom prizvaných odborníkov, ktorí diskutujú na tému z rôznych 

hľadísk. Teda nezastávajú rovnaké názory, ale snaţia sa problém obsiahnuť r znymi pohľadmi. 

Spočíva to v tom, ţe na začiatku sa kaţdý odborník vyjadrí k téme a potom ďalšia diskusia prebieha 

uţ formou krátkych výstupov jednotlivých členov. Po tejto diskusii je priestor pre divákov, ktorí majú 

moţnosť klásť otázky a tým sa zapojiť.  lohu odborníka si postupne vyskúša kaţdý ţiak. 

  

Týmto sp sobom sa však m ţe simulovať panelová diskusia medzi ţiakmi tak, ţe kaţdá skupina 

dostane za úlohu vţiť sa do role nejakého odborníka a zastávať jeho názor. 

 Odporúčame pokračovať vo výmene OPS v predmetnej oblasti. 

 

5. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Žaneta Juríková 
6. Dátum 22.02.2022 
7. Podpis  
8. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
9. Dátum 23.02.2022 
10. Podpis  

 

 



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 k d 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. 

 


