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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• didaktická technika - počítač, notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa, NEXINEO, 

WINPCGUARD 

Krátka anotácia 

• cieľom stretnutia  bola kontrola pripravenosti technického vybavenia v jednotlivých 

učebniach školy na začiatku školského roka. Kolegovia nahlásili nedostatky s ktorými sa 

stretli počas prvých vyučovacích hodín - zväčša to neboli závažné chyby, skôr je potrebná 

údržba zariadení. Vzájomné sme si vymieňali skúsenosti pri práci s platformou NEXINEO a 

WinPCGuard - sú to programy, ktoré uľahčujú učiteľovi  sledovanie činnosti na žiackych 

klientoch.   



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

1. Diskusia - funkčnosť techniky v jednotlivých učebniach 

2. NEXINEO a WinPCGuard 

3. Záver 

Hlavná téma stretnutia:  

Overenie funkčnosti techniky v učebniach, odstránenie zistených nedostatkov. 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Nevyhnutnou podmienkou efektívneho vyučovacieho procesu je funkčná didaktická technika 

v učebniach, taktiež schopnosť učiteľa ju vedieť ovládať a používať. Pri realizácii výučby 

pedagóg sa nemôže dostať do situácie, že pripravené učebné materiály v elektronickej podobe 

nebude vedieť odprezentovať žiakom. Preto veľký dôraz kladieme na preverovanie techniky 

v učebniach. 

V diskusii kolegovia najčastejšie spomínali chyby ako odpojený dataprojektor, chýbajúce 

baterky v ovládačoch, pri prechode na WIN11 na niektorých počítačoch sa zmenil spôsob 

duplikovania obrazovky, častá aktualizácia WIN11.  V niektorých učebniach sú kvôli 

akustike potrebné reproduktory, nestačí zvuk z dataprojektora. V odbornej učebni F2 určenej 

na výučbu administratívy a korešpondencie zlyhal systém NEXINEO – klientske počítače sa 

nevedeli prihlásiť na server, Museli sme kontaktovať ich technickú podporu, s ktorou sme 

neboli spokojní, pretože na opravu si vyhradili 14 dní, pričom deklarujú okamžitú podporu. 

Všetky zistené nedostatky sa snažíme riešiť a priebežne odstraňovať.   

2. Ďalej sme si odprezentovali možnosti platformy NEXINEO, ktorú máme funkčnú v učebni 

F2. Prostredníctvom aplikácie NexiBoard na učiteľskom PC dostane pedagóg kontrolu nad 

celou triedou. Dokáže zobraziť svoju pracovnú plochu študentom, ale aj opačne vidí, čo majú 

žiaci na pracovnej ploche.  Vie obmedziť žiakom prístup na internet, ovládať žiacku 

obrazovku na diaľku, zdieľať zadania žiakom, zbierať výsledky žiackych prác, poslať správy, 

vyčistiť žiacke pracovné plochy. 

Podobným programom je WinPCGuard, ktorý máme v učebni F3 a F4. WinPCGuard 

umožňuje zakázať prístup na internet, zakázať prístup na vybrané internetové stránky alebo 

naopak povoliť prístup len na vybrané internetové stránky, umožní zakázať inštaláciu alebo 

odinštaláciu programov, obmedziť prístup k rôznym systémovým nastaveniam. Učiteľ si 

môže zobraziť žiacke obrazovky a takto mať pod kontrolou ich činnosť na vyučovacej 

hodine, usmerniť ich prácu alebo prípadne zasiahnuť do ich činnosti. 

3. V závere stretnutia členovia klubu ocenili výmenu starých počítačov za nové v jednotlivých 

učebniach na konci minulého šk. roka. Na hodinách už nedochádza k technickým zlyhaniam 

a nepredvídavým situáciám. Vďaka programom na správu žiackych počítačov hodiny môžu 

skutočne prebiehať podľa predstáv učiteľa a nežiadúcich aktivít žiakov.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

− technické nedostatky v učebniach je potrebné riešiť  buď svojpomocne alebo nahlásiť 

nefunkčnosť učiteľom informatiky 

− sprostredkovať učivo žiakom názorne prostredníctvom interaktívnej tabule alebo 

dataprojektora 



− nežiadúce aktivity študentov na hodine obmedziť pomocou programov na správu žiackych 

počítačov v učebni 
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