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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov k implementácii Stratégie 2020 a Agendy 2030 

do beţného ţivota školy. Diskutovali sme o danej stratégii a jej vplyve na rozvoj kompetencií 4.0 ako 

aj digitálnej gramotnosti. Na záver stretnutia sme tvorili odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: Stratégia 2020, digitálna gramotnosť, kľúčové kompetencie, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov – digitálna transformácia školy. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Zhodnotenie ¾ ročnej klasifikácie. 

5. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, priemysel 4.0 

Program stretnutia: 

 



1. Analýza odborných zdrojov – čítanie s otázkami. 

2. Diskusia – tvorba scenárov. 

3. Výmena OPS – riadená diskusia. 

4. Zhodnotenie ¾ ročnej klasifikácie pre technické odbory. 

5. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Počas stretnutia sme sa zaoberali jednotlivými časťami, ktoré tvoria digitálnu transformáciu školy 

podľa platného dokumentu v rámci vzdelávania k digitálnej koordinácie. 

 

Spoločne sme sa zamysleli nad tvorbou digitálnej vízie školy, ktorá je plnohodnotnou líniou celkovej 

vízie školy. K zamysleniu a následnej tvorbe sme pouţili Akčný plán digitálnej transformácie: 

Je dôleţité zamyslieť sa nad budúcnosťou vzdelávania, ktorej základné charakteristiky sú: 

• Rôznorodý čas a miesto vzdelávania 

• Personalizované vzdelávanie 

• Voľba vlastnej cesty k poznaniu 

• Projektové vzdelávanie 

• Skúsenosti z praxe 

• Interpretácia údajov 

• Hodnotenie výsledkov vo vzdelávaní 

• Študenti ako spolutvorcovia obsahu 

• Mentorstvo 

Digitálna transformácia vzdelávania vychádza z týchto dokumentov: 

• Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021-2027 (2020) 

• Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp) (2017) 

• Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov (DigCompEdu) (2017) 

• Európsky rámec pre digitálne kompetentné vzdelávacie organizácie (DigCompOrg) (2015) 



• Európsky rámec pre osobné, sociálne a sebavzdelávacie kompetencie (LifeComp) (2020) 

• Európsky program v oblasti zručností pre udrţateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu 

spravodlivosť a odolnosť (European Skills Agenda) (2020) 

OECD Learning Compass 2030 (2019 

 

Rozdelili sme si uvedené zdroje a venovali sme sa základných častiam dokumentov. 

OPS: akčný plán a jeho časti: 

1. Digitálne kapacity 

• Infraštruktúra 

• Konektivita 

• Digitálne vybavenie 

2. Digitálne kompetencie pre 21. storočie 

• kompetencie učiteľov pre efektívne pouţívanie DT vo vzdelávaní a pri rozvoji 

kompetencií ţiakov 

• výrazná zmena vyučovacích metód 

3. Digitálny ekosystém vzdelávacieho obsahu, nástrojov a platforiem 

• prvotriedny vzdelávací obsah 

• pouţívateľsky príjemné prostredie 

• bezpečné platformy rešpektujúce sociálne aspekty, etiku a súkromie. 

Zhodli sme sa, ţe uvedené dokumenty je potrebné podrobnejšie naštudovať a zdieľať základné fakty, 

ktoré sa v nich nachádzajú. Odporúčame pokračovať v uvedenej téme. 
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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. 

 

 

 


