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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• plán činnosti klubu na nový školský rok, časový harmonogram stretnutí, analýza súčasného 

stavu.  

Krátka anotácia 

• Na stretnutí klubu členovia boli oboznámení s plánom činnosti klubu, časový harmonogram 

stretnutí bol zladený s inými klubmi a krúžkovou činnosťou na škole. Boli prediskutované 

podmienky vytvorenia pracovnej pozície školského digitálneho koordinátora.   



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

1. Oboznámenie s plánom činnosti  klubu 

2. Organizácia práce – vytvorenie časového harmonogramu 

3. NP Školský digitálny koordinátor – informovanie kolegov 

4. Diskusia  

Hlavná téma stretnutia:  

Úvod – program práce v pedagogickom klube 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Tohtoročný plán práce je zameraný na zvyšovanie IT kompetencií kolegov a žiakov. V pláne 

sú stretnutia venované programom užitočným pre náš odbor – hotelové informačné systémy, 

programy pre účtovníctvo a mzdové programy.  

2. Vytvorili sme časový harmonogram na nový školský rok s ohľadom na dátumy školských 

prázdnin, termíny iných klubov a krúžkov.  

3. Kolegovia boli informovaní o národnom projekte Školský digitálny koordinátor – podmienky 

vytvorenia tejto pracovnej pozície, pracovná náplň.   

4. Z diskusie vyplynulo, že kolegovia by mali záujem o takúto podporu priamo na škole. Do 

tohto projektu sa tento rok nezapojíme. V prípade pokračovania tohto projektu by sme mali 

záujem na budúci školský rok, keď sa pilotný projekt osvedčí a bude rozšírený na väčší počet 

škôl.  

V diskusii sme preberali možnosti zlepšenia výučby počas dištančnej formy. Opätovne je 

potrebné sprístupniť niektoré školské verzie programov  pre žiakov na domáce použitie – 

program ATF, jednoduché účtovníctvo ALFA+.   Učiteľky INF budú zodpovedné za 

preverenie prihlasovania žiakov do Office365, oboznámia žiakov v prvom ročníku 

s aplikáciou Teams.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na úvodnom stretnutí sme odsúhlasili časový harmonogram stretnutí, informovali sa o pláne činností 

na tento školský rok, prediskutovali aktuálne problémy, prípravu na dištančné vyučovanie. 

Odporúčanie – preveriť prihlasovanie žiakov do Office365 – hlavne v prvom ročníku, sprístupniť 

žiakom školské programy na inštaláciu na domáce počítače – zodpovedné vyučujúce informatiky: 

Ing. Pľutová, Ing. Vargová. 
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