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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

Aktivity klubu sú zamerané na rozvoj digitálnej gramotnosti u pedagógov, ktorí tieto zručnosti 

využijú v rámci svojej vyučovacej činnosti. Digitálna gramotnosť žiakov sa stáva nevyhnutnou v 

prípade dištančného vzdelávania, ale má byť aj súčasťou profilu absolventa v kontexte potrieb trhu 

práce a rozvoja spoločnosti. Digitálna gramotnosť je prostriedok, ktorým môžeme docieliť 

skvalitnenie vzdelávania. 

Od septembra 2021 do januára 2022 v tomto klube pracovalo 8 pedagógov z rôznych predmetových 

komisií na škole - PK prírodovedných predmetov, PK slovenského jazyka, PK cudzích jazykov, PK 

odborných ekonomických predmetov a PK technologických predmetov. 

Písomný výstup vychádza z plánovaných aktivít na tento školský polrok. Obsahom výstupu sú 

materiály vytvorené prostredníctvom školského informačného systému Edupage – tvorba testov, 

ďalšie materiály sa zameriavajú na analýzu nástrojov hodnotenia žiakov, mobilné aplikácie určené na 

precvičovanie učiva, na tvorbu študijných materiálov prostredníctvom aplikácie SWAY alebo 

PowerPointu.   

 

Kľúčové slová 
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zdieľanie testov a študijných materiálov, 

sumatívne hodnotenie a formatívne hodnotenie žiaka, 
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programy hotelovej recepcie,  

webové prezentácie - SWAY, 

Quizlet, 

mobil 

 

 

Použité skratky  

PK - predmetová komisia 

ŠIS - školský informačný systém 

GEO – geografia 

SJL - slovenský jazyk a literatúra 

INF – informatika 

EKO - ekonomika 

SCR - služby cestovného ruchu 

NBS - Národná banka Slovenska 

CR - cestovný ruch 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Začiatkom školského roka sme sa v klube venovali príprave tematických plánov, nastaveniam ŠIS.  

Oboznamovali sme sa s aktualizáciou a novinkami v programe aScAgenda.  V aplikácii Edupage sme 

sa zamerali na tvorbu nových testov, úpravu existujúcich testov v svojej knižnici, ale aj postupu, ako 

možno žiakovi prideliť test vytvorený v predchádzajúcom  školskom roku. Ďalej sme v rámci 

klubovej činnosti analyzovali nástroje hodnotenia žiakov a vymieňali si skúsenosti z vyučovacej 

praxe. Diskutovali sme o výhodách a nevýhodách používania mobilov, aké mobilné aplikácie 

využívame na vyučovacích hodinách. Jedným zo zámerov bolo získať praktickú skúsenosť 

s programom Sway, ktorý je súčasťou Office 365 a slúži na tvorbu webovej prezentácie.  

Z popísanej činnosti v klube vychádza pripravený obsah výstupu:  

 

Témy výstupov: 

1. Prezentácie vytvorené pomocou PowerPointu 

a) Aplikácia Quizlet  - metodický materiál pre vyučujúcich cudzích jazykov  

b) Používanie mobilov -  prezentácia je určená vo všeobecnosti pre všetkých učiteľov- 

zhrnuté výhody a nevýhody, vhodné mobilné aplikácie  

c) Analýza hodnotenia žiakov - prezentácia popisuje rôzne spôsoby hodnotenia žiakov 

- poznatky z tejto prezentácie môžu využiť vyučujúci rôznych predmetov 

d) Formatívne hodnotenie, sumatívne hodnotenie – porovnanie - prezentácia je určená 

pre všetkých učiteľov, popisuje moderné trendy v hodnotení žiaka 

e) Vysokotatranský región CR - je to študijný materiál určený pre žiakov III. ročníka, 

predmet GEO 

2. Testy vytvorené v prostredí Edupage - exportované do formátu pdf 

a) Test z tematického plánu Hardvér - ročník I., predmet INF 

b) Test z tematického plánu Softvér - ročník I., predmet INF 

c) Test z tematického plánu MS Excel - ročník II., predmet INF 

3. Webové prezentácie vytvorené v aplikácii Sway 

a) SWAY- návod na prácu s touto aplikáciou - je určený pre každého, kto sa chce 

naučiť pracovať s touto aplikáciou  

b) Internet – študijný materiál pre I. ročník, predmet INF 

c) Laco Novomeský - študijný materiál pre III. ročník, predmet SJL 



d) NBS, EUROSYSTÉM - študijný materiál pre V. ročník, predmet EKO 

e) Informačné služby v CR - študijný materiál pre IV. ročník, predmet SCR 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

1. Prezentácie vytvorené pomocou PowerPointu 

a) Aplikácia Quizlet  - využitie mobilov na hodine - metodický materiál pre vyučujúcich cudzích 

jazykov. Quizlet je interaktívna vzdelávacia online platforma, ktorá pomáha učiteľom a 

študentom vytvárať, ukladať a študovať akýkoľvek obsah vo forme dvojstranných kartičiek 

a automaticky generovať hry. Je vhodný aj pre iné predmety, kde je potrebné poznať termín 

a jeho definíciu. Dá sa stiahnuť zdarma do mobilu s iOS alebo s  Androidom. Pripravila Mgr. 

Zuzana Badžanová. 

b) Používanie mobilov -  prezentácia je určená vo všeobecnosti pre všetkých učiteľov- sú tu 

zhrnuté výhody a nevýhody používania mobilov a ich vplyv na žiakov. Odborníci varujú, že 

rastie počet závislostí od mobilných telefónov či sociálnych sietí. Niektorí psychológovia a 

neurológovia poukazujú na rôzne riziká spojené s častým využívaním digitálnych zariadení 

a technológií. Odporúčajú, aby aspoň isté časti dňa zostali aj naďalej vyhradené práci a 

komunikácii bez nich. Keď sú mobily cez prestávky povolené, spolužiaci medzi sebou 

výrazne menej osobne komunikujú, čo mnohí učitelia a rodičia vnímajú ako nežiaduce 

ochudobnenie ich mentálneho sveta.  

Na druhej strane, ak sú mobily efektívne používané, vieme zvýšiť produktivitu práce na 

hodine. V prezentácii sú uvedené populárne mobilné aplikácie pre predmet matematika, 

cudzie jazyky. Pripravila Mgr. Ľudmila Harčariková. 

c) Analýza hodnotenia žiakov - poznatky z tejto prezentácie môžu využiť všetci učitelia. 

Prezentácia charakterizuje sumatívne hodnotenie žiakov - to je klasické hodnotenie, ktoré je 

spojené so známkami, priebežnou klasifikáciou žiaka, najčastejšie používané. Ďalej je tu 

popísané formatívne hodnotenie žiaka, kde sa zameriavame na dosahovanie učebných cieľov 

u jednotlivých žiakov. Neporovnáva sa výkon žiaka v porovnaní s ostatnými, ale sledujeme, 

aký pokrok dosiahol žiak v porovnaní s jeho predchádzajúcim výkonom, či žiak sa zlepšil. 

Ďalšou inovatívnou formou sú techniky vzájomného hodnotenia, napríklad žiaci si vzájomne 

skontrolujú domáce úlohy, môžu sa vzájomne preskúšať - pri skúšaní nekladie učiteľ otázky, 

ale otázky z učiva formulujú žiaci. Pripravila Ing. Antónia Kolenková. 

d) Formatívne hodnotenie, sumatívne hodnotenie – v prezentácii sú popísané výhody a 

nedostatky sumatívneho a formatívneho hodnotenia žiakov.  Dôležitá je spätná väzba. 

Zmyslom spätnej väzby je diagnostikovať nedostatky, problémy s učením sa a s cieľom 

odstrániť ich, eliminovať, zefektívniť učebnú činnosť. Rozvoj sebahodnotenia a 

hodnotiaceho myslenia žiaka predpokladá aktívny podiel žiaka na hodnotení, sebahodnotení 

a regulácii vlastnej učebnej činnosti.  Zmyslom sebahodnotenia je naučiť žiakov, aby vedeli 

hodnotiť vlastné učebné výkony, posúdiť vlastné sily a schopnosti. Pripravila Mgr. Ľudmila 

Harčariková. 

e) Vysokotatranský región CR - je to študijný materiál určený pre žiakov III. ročníka, predmet 

GEO. Táto prezentácia charakterizuje povrch, podnebie regiónu, popisuje rieky, plesá, 

vodopády, priehrady, kúpele, aquaparky, minerálne pramene, známe tatranské štíty, chránené 

druhy rastlín a živočíchov v národných parkov TANAP a PIENAP. Ďalej sú tu uvedené 

prírodné rezervácie, strediská zimných športov, spôsoby dopravy vrátane Tatranskej 



magistrály. Sú tu spomenutí známi Tatranci - lyžiari, horolezci, nosiči, filmári. Prezentácia 

končí príkladom trasovania. Tieto základné vedomosti z oblasti cestovného ruchu sú 

nevyhnutné pre absolventa hotelovej akadémie. Pripravila Mgr. Oľga Korbová. 

 

2. Testy vytvorené v prostredí Edupage - exportované do formátu pdf 

a) Test z tematického plánu Hardvér - test je zameraný na preverenie základných vedomostí z 

oblasti stavby počítača. Je určený pre žiakov I. ročníka, predmet INF. Po prihlásení sa do 

Edupage, má žiak možnosť vypracovať test na počítači alebo na svojom mobilnom telefóne. 

Test je elektronicky vyhodnotený podľa stanovených kritérií a známky po odsúhlasení sa 

automaticky zapíšu do internetovej žiackej knižky. Pripravila Ing. Anna Pľutová.  

b) Test z tematického plánu Softvér - preveruje vedomosti žiakov I. ročníka z oblasti 

systémových programov, aplikačných programov, zisťuje, či žiak ovláda základne pojmy - 

súbor, odkaz, priečinok, najpoužívanejšie formáty  súborov. Podobne ako v predchádzajúcom 

prípade sa test vyhodnocuje elektronicky. Pre predmet informatika pripravila Ing. Anna 

Pľutová. 

c) Test z tematického plánu MS Excel  – test zisťuje, či študenti ovládajú matematické 

operátory, logické operátory, vkladanie vzorcov, funkcie SUM, ROUND, PRIEMER. V 

otázke je uvedený zápis príkladu a z viacerých odpovedí si žiak vyberá správny výsledok. 

Preverujeme tak aj úroveň logického myslenia. Program MS Excel vyučujeme na predmete 

informatika v II. ročníku. Test je vyhodnotený automaticky. Pripravila Ing. Daniela Vargová. 

3. Webové prezentácie vytvorené v aplikácii Sway 

a) SWAY- je to stručný návod na prácu s aplikáciou SWAY. Pri tvorbe prezentácie pracujeme 

so scenárom a návrhom. V scenári vkladáme prvky prezentácie ako texty, obrázky, 

multimédia. V návrhu dotvoríme vzhľad prezentácie. Pomocou tlačidla Remix dokážeme 

meniť farebnú schému, štýl, posúvanie prezentácie horizontálne, vertikálne alebo po 

snímkach ako v klasickej prezentácií. Prostredníctvom linku vo sway vieme si nájsť podobné 

návody na stránkach Microsoftu. Pripravila Ing. Anna Pľutová. 

b) Internet - do webovej prezentácie je spracovaná časť učiva tematického celku Počítačové 

siete, ktorý sa vyučuje na predmete informatika na konci I. ročníka. V tomto študijnom 

materiáli sú vysvetlené základné princípy fungovania internetu. Pripravila Ing. Daniela 

Vargová. 

c) Laco Novomeský - je predstaviteľom avantgardnej ľavicovej poézie. Žiakovi sú  vysvetlené 

znaky socialistického realizmu v literatúre. Pomocou zvukovej nahrávky učiteľ zadáva 

pokyny k vypracovaniu úloh z učebnice. Tento materiál pripravila Mgr. Zuzana Badžanová 

na predmet slovenský jazyk pre III. ročník.  

d) NBS, EUROSYSTÉM - tento študijný materiál využijú žiaci na predmete EKO v V.ročníku. 

V prezentácii sú popísané ciele a funkcie NBS, aké má povinnosti a právomoci, akým 

zákonom sa riadi. Žiaci sa v prezentácii  oboznámia s organizačnou štruktúrou NBS, čo je to 

menová politika, aké nástroje menovej regulácie sa používajú, ako sa uskutočňuje bankový 

dohľad, v akých medzinárodných inštitúciách ma zastúpenie. Komplexne spracovaná téma je 

v závere doplnená  otázkami a úlohami. Spracovala Ing. Slavomíra Turčinová. 

e) Informačné služby v CR - informačné služby poskytujú najmä turistické informačné centrá a 

turistické informačné kancelárie, rezervačné systémy, cestovné kancelárie a agentúry, ale aj 

ostatní dodávatelia a sprostredkovatelia služieb. Tento materiál popisuje zdroje informácií  v 

mieste bydliska, počas cestovania a v cieľovom mieste.  Obsahuje zadanie skupinovej úlohy 

na tému: “Svetový deň cestovného ruchu.” Webová prezentácia je určená žiakom IV. ročníka 

na predmet SCR. Spracovala Ing. Antónia Kolenková.  

 



 

Záver: 

 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

Počas tohto polroka všetci členovia aktívne pracovali v klube. Zamerali sme sa na prípravu študijných 

materiálov pre žiakov, tvorbu testov v online prostredí, využitie mobilných aplikácií vo vyučovaní. 

Naučili sme sa tvoriť webové prezentácie pomocou aplikácie SWAY.  

Na klube sme sa diskutovali o  motivácii žiakov, ako ich aktívne zapájať do vyučovania, aké sú 

nástroje formatívneho a sumatívneho hodnotenia.  

Celé naše snaženie smeruje k aktualizácii obsahu, vyučovacích metód a foriem práce tak, aby sa 

zvyšoval záujem žiakov a chuť  pracovať na hodinách, udržiavať pozornosť.  

 

Členom klubu odporúčame: 

• aktívne zapájať žiakov do vyučovania prostredníctvom mobilných aplikácií ako sú napríklad 

Quizlet, Duolingo, 

• priebežne učiť žiakov sebahodnoteniu a sebapoznávaniu, kde sú ich nedostatky a ako ich 

možno eliminovať, 

• vytvorený študijný materiál sprístupňovať žiakom online 

• naďalej rozvíjať digitálne zručnosti u žiakov a učiteľov 

• hodnotiť vplyv digitálnych technológií na učenie sa 

 

 

11.  Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zuzana Bavoľárová, Mgr. Zuzana Badžanová,  

Mgr. Ľudmila Harčariková, Ing. Antónia Kolenková, 

Mgr. Oľga Korbová, Ing. Anna Pľutová, 

Ing. Slavomíra Turčinová 

12. Dátum 07. 02. 2022 

13. Podpis  

14. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Daniela Vargová 

15. Dátum 07. 02. 2021 

16. Podpis  

 

  



Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

 Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, 

správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 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  celý názov klubu  

7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť 

• september RRRR – január RRRR  

• február RRRR – jún RRRR  

9. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je písomný výstup zverejnený 

10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  

11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá 

písomný výstup vypracovala   

12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 

13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

  


