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11. Manažérske zhrnutie:  

 

Téma stretnutia:  Aktivity – práca s informáciami, s internetom. 

Pojem internet je známy na celom svete. Vetu  nájdeš si to na  internete,  nájdeš to na webe,  

takéto vety počuje človek okolo seba čoraz častejšie a to jednak v masovokomunikačných 

prostriedkoch ako televízia, rozhlas, v práci, v škole.  

Čo je to internet?  Je niekoľko  definícii, jedna z nich je, že  internet sú informácie, internet 

je sieť sietí,  je to celosvetový systém vzájomného prepojenia počítačových sieti.   

Poznáme viac možností prístupu na internet a to prostredníctvom počítača, notebooku, 

tabletu, mobilného telefónu. 

Žiak s internetom pracuje predovšetkým z mobilu , internet využíva ako doma , tak aj 

v škole, aj na  ulici či v kaviarňach a obchodných domoch. Internet žiaci  stredných škôl 

využívajú  predovšetkým na sťahovanie hudby, hranie hier, chatovanie. Čo sa týka 

vzdelávania  internet využívajú na  kontrolu oznámení na internetovej stránke  školy, na 

kontakt s učiteľom, na sťahovanie učebného materiálu a na vypracovanie domácich úloh.  

 Pandémia priniesla významný posun vo vnímaní technológií vo vzdelávaní. Zrazu to pre 

mnohé deti nebol už viac len nástroj na zábavu, ale aj nástroj na učenie sa. Veľký pokrok vo 

svojich IT zručnostiach urobili aj učitelia. 

Kľúčové slová :   internet, mobil, počítač, informačné technológie,  web,  počítačová sieť, 

informácie. 

 

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

Priebeh stretnutia: 

1. Oboznámenie členov klubu  s témou pre dnešné stretnutie klubu. 

2. Diskusia členov klubu k danej téme, výmena skúseností s prácou s informáciami, 

s internetom.  

3. Odporúčania a závery zo stretnutia klubu. 

 

V úvode stretnutia klubu koordinátorka klubu MVDr. Juliana Mihályová oboznámila 

jednotlivých členov  klubu  s témou  stretnutia Aktivity – práca s informáciami, s 

internetom. 



 

Práca s informáciami, s internetom, digitálna kompetencia  patrí medzi  kompetencie  21. 

storočia. Je to zručnosť nevyhnutná pre začlenenie sa do spoločnosti a uplatnenie sa na 

trhu práce. 

Rozvoj zručností pre prácu  s informáciami   je potrebné ako pre učiteľa tak aj pre žiakov. 

Učitelia akoby sa  práce s internetom báli, práve tohto  množstva informácii jednak o tom, 

ako pracovať s jednotlivými aplikáciami ako aplikácia 365, aplikácia TEAMS, Edupage 

,následne ako ich využiť v jednotlivých fázach hodiny a za akým cieľom.  

U žiaka  je práca s informáciami  samozrejmosťou, neprináša žiadne, prípadne minimálne 

problémy. 

 Učitelia aj žiaci pri práci s informáciami rozvíjajú a využívajú aj  ďalšie kompetencie a to  

predovšetkým kompetenciu kritického myslenia a tvorivosti. Vyhľadávajú, spracujú, 

ukladajú informácii a následne ich aj prezentujú . Prostredníctvom technológii hľadajú 

fakty, pátrajú po veciach okolo seba, orientujú  sa v svete informácii.. Ak im pri tom učitelia 

nepomôžu,  neusmernia,  jednoduchšie spadnú do rúk dezinformátorom a predátorom na 

internete. Je na nás, učiteľov,  aby sme deti naučili využívať   informačné technológie 

zmysluplne a efektívne. 

Nájsť hodnoverné a kvalitné informácie na internete môže byť veľkou výzvou. Existuje 

obrovské množstvo informácií v online priestore, takže je občas veľmi ťažké vyhodnotiť, 

ktorým sa dá veriť, a ktorým nie. Neschopnosť rozlišovať medzi falošnými a skutočnými 

informáciami môže viesť až k nesprávnym rozhodnutia. 

Najprv  je potrebné usmerňovať žiakov na overené stránky, hľadať hodnoverné články 

a konfrontovať  viac zdrojov o tej istej informácii  a všímať si dátum uverejnenia informácie, 

či je aktuálna. 

Prácu s informáciami    môže učiteľ zakomponovať pri vyučovacích metódach tzv. 

aktívnych, keď žiak je aktívny a učiteľ len sprevádza žiaka pri získavaní a overovaní 

informácií. Podstatou aktivizujúcich metód je plánovanie a riadenie vyučovania tak, aby 

dochádzalo k splneniu vzdelávacieho cieľa prostredníctvom vlastnej poznávacej 

činnosti  žiakov a študentov.  

K týmto metódam patrí problémová úloha,  projektové vyučovanie, tvorba referátov 

a prezentácii v rôznych aplikáciách,  heuristické metódy ako  metóda riešenia úloh,  



vypracovanie pracovných listov,  situačné metódy. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery 

a odporúčania: 

 

- Členky klubu si uvedomili dôležitosť rozvíjania  digitálnych zručností, zručností 

pri práci s informačnými technológiami ako na vyučovaní všeobecne -

vzdelávacích predmetoch i odborných predmetoch, 

- zhodli sa  na potrebe   ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti  pod vedením 

školského koordinátora  pre digitálne zručnosti  a učiteľov informatiky, 

- koordinátorka klubu upozornila na možnosti online vzdelávania rôznymi 

spoločnosťami  ako NIVAM,  Interatkívna škola , vzdelávania v aplikácii Edupage 

a pod. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

Dátum konania stretnutia: 5.12.2022  

Trvanie stretnutia: 15.00- 18.00   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. MVDr. Juliana Mihályová  Hotelová akadémia 

Prešov 

2. PaedDr. Gabriela Mojzešová  Hotelová akadémia 

Prešov 

3. Mgr. Zuzana Bavoľárová  Hotelová akadémia 

Prešov 

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


