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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

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

zvyšovanie digitálnej  gramotnosti 

Krátka anotácia 

• na stretnutí členovia klubu odsúhlasili časový harmonogram, oboznámili sa s programom 

jednotlivých stretnutí a diskutovali  o aktuálnych témach v oblasti IKT. V  prostredí Edupage 

sme si vymieňali skúsenosti pri kopírovaní plánov, importovaní plánov z Excelu a prepojení 

plánov s rozvrhom, spôsobu rozposlania hesiel rodičom.  



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

1. Organizácia práce –  časový harmonogram stretnutí 

2. Plán práce v klube  

3. Práca v prostredí Edupage 

4. Diskusia  

Hlavná téma stretnutia:  

Úvod – program práce v pedagogickom klube 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Skontrolovali a odsúhlasili sme časový harmonogram našich stretnutí, aby nedochádzalo ku 

kolíziám s inými klubmi a krúžkovou činnosťou na škole, ani termínmi prázdnin a sviatkov. 

2. Plán práce je zameraný na zvyšovanie IT kompetencií kolegov a žiakov. Tento polrok sa 

zameriame na vzájomnú výmenu skúseností, efektívnejšie využívanie IKT vo vyučovacom 

procese, kritickému mysleniu a dezinformáciám na webe.  

3. Kolegovia využili časový priestor na klube na odstránenie nedostatkov v tematických 

plánoch a previazanosti vytvorených hodín v Edupage s rozvrhom, aby v Elektronickej 

triednej knihe sa nezobrazovali chyby. Skúsenosti si vymieňali aj pri ďalších nastaveniach v 

Edupage – import plánov z MS Excel, priradenie príprav k plánom, posielanie hesiel rodičom. 

4. V diskusii sme spomenuli prípravu na možnú dištančnú výuku.  Na hodinách informatiky 

učíme žiakov I. ročníka prihlásiť sa do prostredia Office365 a pracovať hlavne s aplikáciou 

Teams. V  druhom ročníku tiež overujeme, či sa žiaci vedia prihlásiť do Office365. Pre 

predmet Administratíva a korešpondencia sprístupníme žiakom školskú verziu programu 

ATF - všetkými desiatimi, aby si ho mohli nainštalovať na domácich počítačoch. V prípade 

programu ALFA - jednoduché účtovníctvo žiaci V. ročníka na domácu prípravu budú musieť 

použiť DEMO verziu programu.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na úvodnom stretnutí sme odsúhlasili časový harmonogram stretnutí, prebrali sme plánovaný 

program v rámci klubovej činnosti. Pracovali sme v prostredí Edupage – upravovali plány a robili 

nastavenia pre nový školský rok. Diskutovali sme o pripravenosti žiakov na prípadný prechod na 

dištančné vyučovanie.  

Odporúčanie –  na hodinách informatiky preveriť prihlasovanie žiakov do Office365 a schopnosť 

pracovať s aplikáciou  MS TEAMS –  zodpovedné: Ing. Pľutová, Ing. Vargová. 
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