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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• vzdelávacie nástroje na internete, online portály pre učiteľov a žiakov 

Krátka anotácia 

• na stretnutí sme sa venovali vyhľadávaniu stránok so vzdelávacím obsahom určeným pre 

stupeň vzdelania ISCED 3A a použiteľným v našich predmetoch 

• zamerali sme sa podrobnejšie na novinky na stránke https://komenskehoinstitut.sk/ a 

informácie o kurikulárnej reforme na stránke https://nivam.sk/. 

• zdieľali sme svoje skúsenosti, na akých stránkach hľadáme inšpirácie do svojej vyučovacej 

činnosti, čo sa osvedčilo v našej pedagogickej praxi a ktorý obsah študentov zaujíma, resp. 

nezaujíma 

 

https://komenskehoinstitut.sk/
https://nivam.sk/


   
 

   
 

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

1. Rešerš webových stránok 

2. Informácie o novej kurikulárnej reforme a novinkách Komenského inštitútu 

3. Diskusia - výmena skúseností 

Hlavná téma stretnutia:  

Prehľad vzdelávacích portálov pre učiteľov a žiakov 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Prehľad vzdelávacích portálov pre učiteľov a žiakov: 

a. https://lepsiageografia.sk/ - inšpirácie a námety na aktivity v predmete geografia 

b. https://www.saferinternet.cz/ - výukový portál bezpečnejšieho internetu, vyučovanie 

predmetu informatika 

c. https://www.jaslovensko.sk - ponúka viacero vzdelávacích programov pre 

vyučovanie ekonomických predmetov  

d. www.demagog.sk  - portál, ktorý overuje pravdivosť výrokov politikov, vhodné pre 

vyučovanie občianskej náuky 

e. https://komenskehoinstitut.sk/webinare/ - portál ponúka vhodné témy pre 

vzdelávanie pedagógov 

f. https://www.upjs.sk/elearning/platformy/ - zoznam dostupných vzdelávacích 

aplikácií platforiem a on-line zdrojov 

Sú nám známe aj ďalšie užitočné portály ako Centrálne úložisko digitálneho edukačného 

obsahu „Viki“, Planéta vedomostí, metodiky na stránke IT akadémie zatiaľ sú dostupné, aj 

keď projekt bol ukončený v auguste 2022. Microsoft na stránke www.skolanadialku.sk 

ponúka učebné zdroje pre učiteľov, IT správcov, riaditeľov a rodičov. Portál 

https://ucimenadialku.sk/ skončil svoju činnosť 15. 6. 2022. 

2. Na stránke https://nivam.sk v sekcii Škola je menu Kurikulárna reforma, ktorá nás ďalej 

presmeruje na https://vzdelavanie21.sk/, kde si môžeme prečítať základné princípy zmien v 

obsahu a formách vzdelávania - zatiaľ tieto zmeny sú zamerané hlavne na základné školy. 

Členov klubu zaujala stránka Komenského inštitútu. Je pravidelne aktualizovaná a medzi 

novinkami je ponuka na vzdelávanie učiteľov ”Koučing v školskom prostredí”. Inštitút ďalej 

pripravil príručku na prácu so šikanou. Je dostupná online a dá sa stiahnuť zo stránky:  

https://komenskehoinstitut.sk/zonabezsikany/  

3. V závere stretnutia sme diskutovali, aké online zdroje využívame. Učiteľky ekonomických 

predmetov pravidelne zapájajú žiakov do online vzdelávacích aktivít prostredníctvom 

JaSlovensko v dvoch vzdelávacích programov: “Viac ako peniaze”, “Online učebnica 

ekonómie”. Ostatní zväčša zdroje využívame príležitostne podľa vhodnosti a preberaného 

učiva.  

 

https://lepsiageografia.sk/
https://www.saferinternet.cz/
https://www.jaslovensko.sk/
http://www.demagog.sk/
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
https://www.upjs.sk/elearning/platformy/
http://www.skolanadialku.sk/
https://ucimenadialku.sk/
https://nivam.sk/
https://vzdelavanie21.sk/,
https://komenskehoinstitut.sk/zonabezsikany/


   
 

   
 

13. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce závery a odporúčania: 

• na internete sa nachádza dostatok online podporných materiálov a učebných zdrojov pre 

prácu pedagógov, rozhoduje záujem učiteľa zlepšovať sa 

• odporúčame zúčastňovať  sa aktuálnych online vzdelávaní a rozvíjať svoje IKT zručnosti 

• je potrebné aj žiakom dávať neustále nové podnety a možnosti samoštúdia na internete 
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