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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom našich stretnutí. Spoločne sme na predmetné 

témy diskutovali, zdieľali naše OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.   

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, zdieľanie OPS, výmena názorov. 

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

Hlavné body: 

1. Spoločná reflexia. 

2. Diskusia.  

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0. 

Program stretnutia: 

 

1. Spoločná reflexia na predmetnú tému- klasický brainstorming. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS – metóda ÁNO/NIE. 



4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme vytvorili nasledovné odporúčania pre implementáciu IKT do pedagogickej 

praxe: 

 

 IKT povaţujeme za veľmi dôleţitú súčasť moderného vyučovania, pretoţe umoţňuje 

zvyšovať informačnú – počítačovú – digitálnu gramotnosť nielen samotného ţiaka ale aj nás 

učiteľov,  

 vývoj prostriedkov IKT prebieha veľmi rýchlo, rovnako a dokonca závisle od tempa inovácií 

v priemysle 4.0, preto by sme sa mali priebeţne vzdelávať, či uţ účasťou na školeniach, 

samoštúdiom, získavaním informácií pomocou internetu a pod.,  

 výhodou vyuţívania IKT je interakcia medzi počítačom a pouţívateľom, ţiak sa stáva nielen 

objektom ale aj subjektom vyučovacieho procesu – pri práci so softvérom, tempom práce a 

pod.,  

 za veľký prínos povaţujeme moţnosť individualizácie úloh a učenie riešením problémov a 

projektov pomocou IKT  objektívnejšie hodnotenie práce ţiaka ,  

 prezentovanie učiva - kombinácia informačných a komunikačných prostriedkov umoţňuje 

zaujímavejšie sprístupňovanie učiva formou hypertextu, prezentácií, videí, ukáţok z www 

stránok a pod.,  

 Na opakovanie učiva odporúčame www stránky, napríklad geogebra.org a pod.  

 -IKT umoţňujú kontrolu vyučovacieho procesu a zároveň okamţitú sp tnú v zbu – napr. 

prostredníctvom www.edupage.org ako elektronickej ţiackej kniţky- prezentácia učiva  v 

digitálnej kniţnici  – test – vyhodnotenie testu – fixácia správnych odpovedí a pod.,  

 IKT umoţňujú zavádzať do vyučovania inovatívne, aktualizované vyučovacie met dy pre 

spestrenie a skvalitnenie celého vyučovacieho procesu,  

 prostredníctvom elektronickej komunikácie umoţňujú priebeţné konzultácie medzi ţiakom a 

učiteľom napr. pri vypracovaní projektov, zadaní, domácich úloh, prác v rámci 

Stredoškolskej odbornej činnosti, a pod.,  

 internet je pre nás veľkým zdrojom informácií o najnovších vedeckých poznatkoch vo 

svojom odbore, je zdrojom inšpirácií k aplikovaniu uţ uvedených inovatívnych vyučovacích 

met d – na jednej strane je to časovo náročné pre učiteľa, na druhej strane pri chýbajúcich 

finančných zdrojoch na absolvovanie školenia, či nákup odbornej literatúry. Je tieţ potrebné 

dbať na aktualizáciu moderného softvéru s licenciou pre vyučovanie odborného predmetu, čo 



nám pomáha  drţať krok s dobou  a predchádzať negatívnemu hodnoteniu zo strany ţiakov,  

 vyuţitie  -learningu vo vyučovaní predstavuje jeden z najmodernejších spôsobov výučby s 

vyuţitím informačných a komunikačných technol gií.  

 

Odporúčame vyššie uvedené kľúčové body k implementácii do pedagogického procesu. 
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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 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. 

 


