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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• technické vybavenie jednotlivých učební, funkčnosť, počítače, notebooky, tablety, 

interaktívne tabule, dataprojektory, tlačiarne, školská WIFI  a internet 

Krátka anotácia 

• cieľom  stretnutia pedagogického klubu bolo zmapovať  aktuálny technický stav zariadení, 

ich pripravenosť na vyučovanie a potrebu výmeny starších pomalších IT za novšie dodané v 

rámci tohto projektu. Učitelia sa vyjadrili k vybavenosti jednotlivých učební, možnosti 

inštalácie novej techniky. Prakticky sme otestovali funkcie nového multifunkčného 

zariadenia v zborovni, vysvetlili si spôsob prihlasovania menom a vlastným kódom, 

orientáciu na displeji, nastavenie a spustenie tlače. 



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

1. Aktuálny technický stav a funkčnosť používanej techniky v škole 

2. Diskusia o potrebách pridelenia nových zariadení 

3. Testovanie a nastavovanie funkcií novej tlačiarne 

Hlavná téma stretnutia:  

Diskusia - vylepšenie technického vybavenia školy 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Koordinátorka klubu Ing. Vargová na úvod predstavila tému stretnutia, popísala aktuálny stav 

vybavenia na škole, plán výmeny zariadení.  V učebni F4, kde sa vyučujú predmety 

informatika, informatika v cestovnom ruchu, už počítače majú nedostatočný výkon a je nutné 

ich nahradiť novými počítačmi a nainštalovať nový dataprojektor na strop, aby nezaberal 

miesto na stole. V pláne je tieto staré počítače z F4 preinštalovať a presunúť do učebne E5, 

aby sa mohli využiť v  rámci iných ekonomických predmetov + nutná výmena dataprojektora, 

ktorý sa prehrieva. Učebne F2 a F3 sú vybavené novými počítačmi, potrebná je výmena 

dataprojektorov. V júni tohto roku boli kompletne vybavené v júni učebne D3 a D4 ako 

jazykové laboratória z iného projektu. V ostatných učebniach na škole sa nachádza 

počítač/notebook a dataprojektor. Ich skutočný stav poznajú lepšie učitelia, ktorí pravidelne 

v týchto učebniach vyučujú, preto koordinátorka otvorila k diskusiu k tomu, s akými 

nedostatkami sa pedagógovia stretávajú a aké vidia možnosti zlepšenia.   

2. Z diskusie vyplynula potreba výmeny notebookov v učebniach B3, B4, C3. Stav 

dataprojektorov z roku 2011 v B3 a v B4 je potrebné ešte preveriť. Ďalej v učebni E4 

notebook sa pomaly spúšťa a pomaly reaguje. V odbornej učebni stolovania S2 v suteréne 

školy je problém s výpadkami WIFI signálu a tiež výkon notebooku je nedostatočný. V 

učebni D5 je problematický dataprojektor, kde je nedostatočná svietivosť a výmena lampy 

nepomohla.  Na trakte A  sa nevyskytli problémové učebne. Tablety pre žiakov máme k 

dispozícii v učebni A2, B2 a B5. 

3.  V rámci tohto projektu bolo dodané multifunkčné zariadenie do zborovne. Každý učiteľ má 

pridelený jedinečný kód pre tlač a kopírovanie. Prakticky sme si vyskúšali funkcie tohto 

nového zariadenia - prihlásenie sa, kopírovanie, skenovanie do počítača alebo na USB kľúč, 

tlač z počítača alebo z USB kľúča. 

13. Závery a odporúčania: 

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

• nahlásiť správcovi siete, ak nejaké zariadenie nefunguje správne alebo zlyháva 

pripojenie do internetu 

• snažiť sa v maximálnej možnej miere používať IT vo vyučovacom procese.  
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