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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• hodnotenie, analýza, výstup pedagogického klubu, diskusia  

Krátka anotácia 

• na tomto záverečnom stretnutí sme zhodnotili prínos klubu, pripomenuli si závery a 

odporúčania z jednotlivých stretnutí  v tomto polroku. Členovia klubu sa vyjadrili k obsahu 

a témam výstupu. Diskutovali sme o pozitívnych stránkach a negatívnych stránkach našich 

stretnutí. 



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

1. Rekapitulácia diskutovaných tém 

2. Obsah písomného výstupu za tento polrok 

3. Diskusia k priebehu a práci v klube 

Hlavná téma stretnutia:  

Záverečné stretnutie pedagogického klubu a vyhodnotenie projektu 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. September 2022 – aktualizovali sme ciele stretnutí, zladili sme časový harmonogram pre 

ďalší polrok, prakticky sme sa venovali nastavovaniu plánov, elektronickej triednej knihe v 

prostredí Edupage. Ďalej sme kontrolovali technické vybavenie v jednotlivých učebniach z 

hľadiska funkčnosti a odstraňovali zistené nedostatky.  

Október 2022 – venovali sme sa inovatívnemu vyučovaniu, hlavne interaktívnej aplikácií 

Kahoot, v ktorej sme si vytvárali kvízy s cieľom podporovať súťaživosť u žiakov. Témou 

ďalšieho stretnutia bola diskusia o kritickom myslení a spôsoboch posudzovania pravdivosti 

informácií, definovali sme si pojmy ktoré sa týkajú dezinformácii na webe, 

November 2022 - hľadali sme inšpirácie do svojej pedagogickej praxe na internete, robili si 

rešerš vhodných stránok a vymieňali skúsenosti, aké vzdelávacie zdroje učitelia a žiaci 

používajú na jednotlivých predmetoch. Venovali sme sa mediálnej gramotnosti, ako učiť 

žiakov rozlišovať reklamné a spravodajské informácie, ako viesť žiakov k digitálnej 

miernosti a celkovo vplyvu sociálnych sietí na nás.  

December 2022 – vyhodnocovali sme efektivitu nášho vyučovania prostredníctvom IKT a 

hľadali možnosti ako zvyšovať u žiakov aktívnejší prístup k svojmu vzdelávaniu. V súvislosti 

s dodávkou nových počítačov, notebookov a dataprojektorov z projektu sme diskutovali o 

ich pridelení, kde je potrebné vymeniť zastaralú techniku. Prakticky sme otestovali funkcie 

nového sieťového multifunkčného zariadenia v zborovni. 

Január 2023 - zoznámili sme sa s metodickou príručkou pre pedagógov “Nebezpečne v sieti”. 

Tento materiál obsahuje praktické aktivity na rozvoj mediálnej gramotnosti u žiakov. 

Diskutovali sme o vhodnosti aktivít pre našich žiakov a možnosti aplikovať ich na 

predmetoch.  

2. Všetky uvedené témy stretnutí sú, alebo ešte len budú, spracované členmi klubu do 

výstupných materiálov z klubu. Prešli sme spoločne obsah zdieľaného priečinka, kde si 

ukladáme a pripravujeme študijné alebo metodické materiály do výstupu. Diskutovali sme, 

čo je potrebné doplniť, aby sme splnili stanovený rozsah. Výhodou je, že  v  prípade potreby 

sa vieme v budúcnosti vrátiť a znova využiť zhromaždené zdroje. Rozdelili sme si ďalšie 

úlohy pre úspešné dokončenie písomného výstupu za náš klub.   

3. Na záver sme zhodnotili pozitíva a negatíva práce v klube. Kluby boli časovo náročné, viac 

by nám vyhovovali kratšie a častejšie stretnutia, kde by sa operatívne riešili nastolené 

problémy. Veľkým prínosom pre členov klubu bola výmena skúseností z vyučovania, 

vzájomné inšpirovanie sa, zdokonaľovanie svojich technických zručností, prísun nových 

informácií. Prácu v klube môžeme považovať za istú formu aktualizačného vzdelávania. 

Členovia vyjadrili spokojnosť s realizáciou klubovej činnosti. Koordinátorka klubu Ing. 

Daniela Vargová poďakovala všetkým členom klubu za aktívny a zodpovedný prístup k práci 

v klube. 



13. Závery a odporúčania: 

 

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

• ciele, ktoré sme si stanovili v rámci klubu na tento polrok boli splnené,  

• odporúčame kolegom naďalej zdieľať svoje materiály, námety na vyučovanie, 

aktualizovať obsah vzdelávania podľa najnovších poznatkov, aplikovať IKT na svojich 

vyučovacích hodinách,  

• neustále pracovať na svojom profesijnom rozvoji a sebarealizácii 
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