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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

V druhom polroku sme plnili ciele stanovené v pláne a harmonograme na tento školský polrok. 

Pracovali sme v nezmenenom zložení - 8 členov klubu IT zručností. Realizáciou aktivít sme zvyšovali 

IKT kompetencie pedagogických zamestnancov vo všetkých vyučovaných predmetoch, či už v 

odborných alebo všeobecnovzdelávacích predmetoch.  

Hlavné činnosti  v rámci klubu: 

• na stretnutiach sme sa prakticky oboznamovali s funkciami dodanej techniky na školu - 

interaktívne dataprojektory, interaktívne tabule, systém NEXINEO 

• zdieľali sme aplikácie a webové stránky, ktoré môžu poslúžiť ako užitočný učebný zdroj 

• v prostredí edupage sme tvorili testy a ukázali si prideľovanie testov žiakov, ktoré si môžu 

precvičovať ako prípravu na maturitnú skúšku zo SJL alebo cudzieho jazyka 

• vymieňali si skúsenosti pri aplikácií moderných vyučovacích postupoch 

• zamerali sme sa na mzdový program Olymp 

• informovali sme sa vzájomne o novinkách v IT technológiách 

• venovali sme sa problematike nebezpečenstva na sociálnych sieťach  

Písomný výstup vychádza z týchto uvedených aktivít. Vo výstupných materiáloch sú spracované vo 

formáte pdf námety na vyučovanie, metodické návody pre učiteľov ako pracovať s niektorými 

aplikáciami, príklady zo mzdovej agendy,  vytvorené testy pre žiakov.  

 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
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Použité skratky  

GEO – geografia 

SJL - slovenský jazyk a literatúra 

INF – informatika 

ICR – informatika v cestovnom ruchu 

HGM - hotelový a gastronomický manažment 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zamerali sme sa na využitie moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo  

vzdelávaní, oboznamovali sa s webovými aplikáciami, ktoré môže učiteľ použiť v svojej 

pedagogickej praxi, tvorili testy, pripravovali učebné materiály a príklady pre žiakov s využitím IKT, 

zdieľali možnosti vzdelávania na internete, sledovali trendy v oblasti počítačovej bezpečnosti a IT 

technológiách.  Sledujeme tým rozvíjanie digitálnych kompetencií u pedagógov, ale aj na strane 

žiakov, skvalitnenie výuky a u žiakov vzbudenie väčšieho záujmu o vzdelávací obsah. Z popísanej 

činnosti v klube vychádza pripravený obsah výstupu:  

 

Témy výstupov: 

1. Učebné materiály, príklady pre žiakov: 

a) Fantastická literatúra - učebný materiál určený pre IV. ročník, predmet SJL 

b) Dejiny a vývin jazyka - učebný materiál pre IV. ročník, predmet SJL 

c) Oravský región - učebný materiál pre IV. ročník, predmet GEO 

d) Spišský región - učebný materiál pre IV. ročník, predmet GEO 

e) Riešený vzorový príklad na výpočet mzdy zamestnanca + výstupné zostavy z 

programu Olymp - využiteľný v rámci predmetu ICR a HGM v V. ročníku  

f) Súvislý príklad z oblasti personalistiky a miezd – program Olymp - tiež je určený 

pre predmet ICR a HGM v V. ročníku 

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

a) Test z témy Povojnová literatúra - IV. ročník, predmet SJL 

b) Test z témy Morfológia - V. ročník, predmet SJL 

c) Test z témy Bezpečnosť na internete – I. ročník, predmet INF  

3. Vyučovacie metódy, námety do vyučovania, mobilné aplikácie využiteľné vo vyučovacom 

procese 

a) Inovatívne vyučovacie metódy - aplikácia suchsel – tvorba osemsmeroviek + 

ukážky vytvorených osemsmeroviek 

b) Mobilná aplikácia Oncoo – je vhodná pre učiteľov NEJ 

c) Využitie aplikácie Canva a ukážky prostredia - je vhodná pre tvorbu propagačných 

materiálov 



d) Webináre na internete - vzdelávame pre budúcnosť - informácie o dostupných 

online školeniach firmy Microsoft 

e) Kyberšikana - príprava na vyučovanie - metodický materiál pre I. ročník - predmet 

INF 

f) Digitálna bezpečnosť - príprava na vyučovanie - metodický materiál pre I. ročník - 

predmet INF 

g) Balík aplikácií - Super Teacher Tools - ukážky aplikácií, ktoré môžu spestriť 

vyučovacie hodiny  

h) Novinky v oblasti IT technológií - prehľad inovácií a noviniek s ktorými 

prichádzajú aktuálne firmy na trh alebo ich prezentujú 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

1. Učebné materiály, príklady pre žiakov: 

a) Fantastická literatúra - učebný materiál určený pre žiakov IV. ročníka v predmete SJL. Je 

súčasťou tematického plánu, ktorý sa venuje sci-fi, hororu a utópii. Tematický celok je 

prepojený aj s filmovou tvorbou, čo sa využíva aj na hodinách. Pripravila Mgr. Bavoľárová 

b) Dejiny a vývin jazyka - učebný materiál pre pre žiakov IV. ročníka v predmete SJL. Je 

súčasťou tematického plánu o vzniku a vývine slovenského jazyka. Žiaci majú možnosť 

získať informácie  o vývine jazyka, získať vzájomnú spätosť jazykov a rozlíšiť jazykové 

rodiny. Pripravila Mgr. Bavoľárová 

c) Oravský región - učebný materiál je vytvorený pre žiakov IV. ročníka na predmet geografia. 

V prezentácii je komplexne spracovaná téma oravského regiónu z pohľadu podnebia, 

vodstva, povrchu, prírodných rezervácií, kultúrnych pamiatok, významných osobností tohto 

regiónu.  Pre budúcich absolventov hotelovej akadémie sú v prezentácií spracované možnosti 

rekreácie a oddychu. Typické pre tento región sú turistika, zimné športy,  ale je tu množstvo 

kultúrnych pamiatok.  Je tu uvedený príklad trasovania výletu po regióne s doloženými 

mapami a dopravným spojením.  Pripravila Mgr. Korbová 

d) Spišský región - učebný materiál je vytvorený pre žiakov IV. ročník na predmet geografia, 

v prezentácií je spracovaná charakteristika spišského regiónu hlavne z pohľadu historických 

pamiatok, turistických možností a športovania. Pripravila Mgr. Korbová 

e) Riešený vzorový príklad na výpočet mzdy zamestnanca + výstupné zostavy z programu 

Olymp - využiteľný v rámci predmetu ICR a HGM v V. ročníku. Žiaci na praktickom príklade 

si môžu precvičiť výpočet mzdy, odvodov do poisťovní, určiť superhrubú mzdu. Na  stránke 

https://www.platy.sk/vypocet-mzdy si môžu overiť správnosť svojich výpočtov. 

Súčasťou príkladu sú ukážky tlačových výstupov - výplatná páska, prehľad ceny 

práce, rozpis odvodov do zdravotných poisťovní. Pripravila Ing. Kolenková 

f) Súvislý príklad z oblasti personalistiky a miezd – program Olymp - tiež je určený pre 

predmet ICR a HGM. Na tomto modelovom  príklade si žiaci môžu uvedomiť rozdiel medzi 

hlavným pracovným pomerom, dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o brigádnickej 

činnosti.  V zadaní žiaci majú zaevidovať pracovníkov do mzdového systému Olymp, 

vypracovať pracovnú zmluvu, vygenerovať registračné listy, ktorými sa pracovníci nahlásia 

do poisťovní a vypočítať mzdu podľa zadaných podmienok.   Pripravila Ing. Turčinová.  

 

 

https://www.platy.sk/vypocet-mzdy


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

a) Test z témy Povojnová literatúra - IV. ročník, predmet SJL,  overí vedomostí žiakov z 

literárnych smerov po 2. svetovej vojne, autorov a ich diela.  Dĺžka testovania je stanovená 

na 10 minút. Pre učiteľov slovenského jazyka poslúži na priebežnú spätnú väzbu od žiakov.  

Pripravila Mgr. Bavoľárová 

b) Test z témy Morfológia - je súčasťou prípravy na maturitné skúšky zo SJL a opakovania 

učiva z oblasti slovných druhov a ich kategórií. Je určený pre V. ročník. Pripravila Mgr. 

Bavoľárová 

c) Test z témy Bezpečnosť na internete – I. ročník, predmet INF – žiaci sa otestujú z oblasti 

ochrany osobných údajov, správania na internete a sociálnych sieťach. Cieľom je výchovne 

pôsobiť, aby sa žiaci vedeli chrániť pri práci v počítačových sieťach.  Pripravila Ing. Pľutová 

 

3. Vyučovacie metódy, námety do vyučovania, mobilné aplikácie využiteľné vo 

vyučovacom procese 

a) Inovatívne vyučovacie metódy - aplikácia suchsel – tvorba osemsmeroviek + ukážky 

vytvorených osemsmeroviek. Cieľom je zapojiť žiaka aktívne do vzdelávacieho procesu. 

K takýmto metódam patrí aj didaktická hra. Materiál popisuje ako na stránke 

https://www.suchsel.net  môže si učiteľ jednoduchým a rýchlym spôsobom pripraviť 

osemsmerovku na precvičenie učiva. Pripravila Mgr. Badžanová 

b) Mobilná aplikácia Oncoo –  komunikuje so žiakmi a učiteľmi v nemčine. Pomocou nej 

môžeme komunikovať so žiakmi bez toho, aby sme vstali k tabuli, napíšeme a odošleme text 

zo svojich telefónov, resp. tabletov. Webovú aplikáciu nájdeme na stránke 

https://www.oncoo.de. V prezentácii je popísaná orientácia na tejto webovej stránke a postup. 

Pripravila Mgr. Badžanová 

c) Využitie aplikácie Canva a ukážky prostredia - webová aplikácia www.canva.sk je vhodná 

pre tvorbu propagačných materiálov, v prezentácií sú ukážky prostredia a popis ako vytvoriť 

video v tomto prostredí. Pripravila Mgr. Harčariková 

d) Webináre na internete - vzdelávame pre budúcnosť - prezentácia je venovaná aktivitám 

zo strany Microsoft, ktoré sú k dispozícii pre učiteľov. Nie je potrebná registrácia, stačí sa 

pripojiť cez link  alebo pozrieť si zverejnený záznam. Spoločnosť Microsoft v rámci 

iniciatívy Microsoft pre školstvo – Vzdelávame pre budúcnosť organizuje pravidelné 

webináre, počas ktorých si môžu učitelia svoje vedomosti a zručnosti lepšie osvojiť, či naučiť 

sa úplne niečo nové. Venuje sa nielen technickým témam (Microsoft 365, Office, Windows), 

ale pravidelne pozýva aj pedagógov, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Microsoft, aby 

zdieľali svoje skúsenosti, nápady a metodiky. Webináre sú nahrávané a práve na tejto stránke 

sú k dispozícii a zároveň stránka sa pravidelne aktualizuje o nové záznamy. Pripravila Ing. 

Pľutová. 

e) Kyberšikana - príprava na vyučovanie - metodický materiál pre I. ročník - predmet INF, v 

materiáli sú námety na vhodné aktivity so žiakmi pri vyučovaní tejto témy.  Pripravila Ing. 

Pľutová. 

f) Digitálna bezpečnosť - príprava na vyučovanie - metodický materiál pre I. ročník - predmet 

INF – popisuje problematiku ochrany osobných údajov, upozorňuje, kto každý si o nás 

uchováva údaje v sieti. Obsahuje aktivity pre žiakov, aby si uvedomili, že nie je dobré 

zverejňovať v internet príliš veľa informácií o sebe. Pripravila Ing. Pľutová. 

g) Balík aplikácií - Super Teacher Tools -  je určený pre učiteľov, ktorí chcú učiť netradičným 

spôsobom alebo chcú vyučovanie spestriť pomocou zaujímavých online nástrojov. Balík 

obsahuje 11 online aplikácii, ktoré sa dajú bezplatne využívať počas vyučovania. V 

prezentácii je popísaná aktivita Riskuj!  Popísaný je stručný postup vytvorenia novej hry. 

https://www.suchsel.net/
https://www.oncoo.de/
http://www.canva.sk/


Pomocou tejto aplikácie možno netradičným spôsobom zopakovať prebrané učivo a žiakom 

zaujímavo obohatiť hodinu. Pripravila Ing. Pľutová. 

h) Novinky v oblasti IT technológií - v prezentácií sú informácie o zavedení jednotných USB-

C konektorov pre nabíjanie prenosných zariadení, novinky z oblasti ohybných displejov, 

otočných projektorov, spojení tabletu a mobilu, či informácie o najnovšej aktualizácii Google  

mapy. Pripravila Ing. Vargová. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

Klubová činnosť v tomto polroku bola pestrá. Prepájali sme teoretické vedomosti s praktickými 

zručnosťami v oblasti IKT.  Zdrojom nášho poznania boli početné webináre na internete. Práca s 

novou didaktickou technikou dodanou v rámci projektu sa stala súčasťou nášho vyučovacieho 

procesu. Interaktívne tabule a dataprojektory umožňujú nám aktívne zapájať žiakov do výuky.  

Tomuto snaženiu majú dopomôcť vytvorené metodické a učebné materiály v rámci klubu.  Ďalej sme 

sa zamerali na tvorbu testov v online prostredí, využitie mobilných aplikácií vo vyučovaní. Pripravili 

sme materiály, ktoré súvisia s digitálnou bezpečnosťou. Neoceniteľným prínosom práce v klube je 

vzájomná výmena skúsenosti.  

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

zvyšoval záujem žiakov o obsah učiva a aby boli pripravení pre prax. 

Členom klubu odporúčame: 

• tvoriť inovatívne didaktické materiály  

• aktívne zapájať žiakov do vyučovania prostredníctvom IKT prostriedkov 

• vymieňať si skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód a v oblasti medzi-

predmetových vzťahov 

• sledovať trendy v oblasti vzdelávania a technologických noviniek 

 

 

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  30. 06. 2022 

13. Podpis  

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

15. Dátum 30. 06. 2022 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


