
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 
4. Názov projektu Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy v Hotelovej akadémii Prešov na 

základe potrieb trhu práce 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ABR5 
6. Názov pedagogického klubu  Klub IT zručnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 02. 05. 2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, 
učebňa F4, učebňa D1, učebňa F2 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Daniela Vargová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-

kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/ 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Obsah a cieľ tohto stretnutia sme prispôsobili aktuálnej situácii v škole. Momentálne nám z projektu 

eurofondov boli inštalované nové interaktívne projektory EPSON EB 2250U do 7 učební. 

Zrealizovali sme interné školenie k používaniu novej techniky. Ukázali sme si kalibráciu interaktívnej 

tabule, režim myšky alebo pera, možnosť použitia dvoch pier súčasne - pre žiaka a učiteľa. Plné 

využívanie možností interaktívnej tabule podporuje efektívnu prácu, prehlbuje porozumenie žiakov 

preberanej problematike. V  prepojení s počítačom All in One s WIN 11 spúšťanie aplikácií bude 

fungovať rýchlejšie. V učebni strojopisu F2 bol inštalovaný systém NEXINEO. Na správu tejto 

počítačovej učebne slúži aplikácia Nexi Board na učiteľskom počítači. Preskúšali sme si ovládanie a 

funkcie tejto aplikácie.  

Kľúčové slová: 

• Interaktívna tabuľa, funkcie tabule, kalibrovanie,  nastavenia vo Windows 11, USB vstupy, 

web kamera, zvuk, NEXINEO, Nexi Board 

 



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

1. Funkcie interaktívnej funkcie, ovládanie WINDOWS 11 

2. Funkcie aplikácie Nexi Board 

3. Diskusia - využitie na hodinách 

       Hlavná téma stretnutia:  Novinky v IT technológiách.  

1. Po úvodných informáciách o náplni stretnutia a podpísaní prezenčnej listiny sme sa presunuli 

do učebne D1, kde je inštalovaná nová interaktívna tabuľa s novým počítačom  s Windows 

11. Vyučujúce informatiky Ing. Pľutová a Vargová vysvetľovali, aké funkcie má nový 

počítač a nová tabuľa. Ukázali sme si a vyskúšali ovládanie počítača, pripájanie periférnych 

zariadení, nastavenie zvuku v počítači. Kalibrovali sme interaktívnu tabuľu, ovládali perom 

tabuľu - režim pera alebo myšky, ukladali pracovné zošity. Kolegyne trénovali ovládanie 

svojich prezentácií a dopisovanie poznámok do učebných materiálov. Pre vkladanie textu do 

premietaného materiálu nie je nutné používať klávesnicu, čo uľahčuje vzájomnú spoluprácu. 

Súčasne je možné, aby dvaja ľudia ovládali interaktívnu tabuľu, je väčšia ochota 

spolupracovať. 

2. Ďalej sme sa presunuli do učebne F2, lebo iba v tejto jednej miestnosti boli inštalované nové 

počítače spravované systémom NEXINEO. Pomocou aplikácie Nexi Board dokáže učiteľ 

prevziať kontrolu nad žiackou obrazovkou, vidí nielen prácu žiaka, ale môže aj vstupovať do 

jeho počítača a ovládať ho. Predviedli sme si funkciu blokovania pripojenia do internetu aj  

spôsob, ako vytvoriť výnimky zo zákazu pripojenia do internetu. Ďalšou užitočnou funkciou 

je rozdanie zadaní - nie je potrebné do každého počítača kopírovať zvlášť zadanie, ale dá sa 

nakopírovať súčasne do všetkých počítačov. Takisto sa dajú všetky vytvorené práce naraz 

vyzbierať z počítača. Samozrejmosťou je „jednoklikové“ zapnutie a vypnutie žiackych 

počítačov v učebni.  

3. Na záver stretnutia sme sa zhodli, že efektivita vyučovacieho procesu sa zvýši používaním 

rýchlejšej techniky a hlavne využívanie všetkých funkcií, ktoré nám nové vybavenie ponúka.  

Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý pomáha učiteľom 

živým a pútavým spôsobom prezentovať nové myšlienky. Umožňuje predkladať informácie 

s použitím viacerých zdrojov, ktoré sú prepojené vzájomnými odkazmi. Zdroje sú pripravené 

vopred a sú okamžite k dispozícii, čo šetrí čas a udržiava pozornosť. 

13. Závery a odporúčania: 

1. Učiteľom odporúčame, aby ďalej precvičovali svoje technické a praktické zručnosti pri práci 

s interaktívnou tabuľou a systémom NEXINEO. 

2. Odporúčame si pripraviť úlohy a aktivity pre žiakov, kde sa budú funkcie interaktívnych 

tabúľ využívať. 

3. Zdieľať s kolegami svoje praktické skúsenosti.  
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