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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• tematické plány, aScAgenda – Edupage,  integrovaní žiaci 

Krátka anotácia 

• Klub IT zručností sa na stretnutí venoval téme kontroly tvorby a plnenia tematických plánov. 

Plány tvoríme v prostredí Edupage. Zamerali sme sa na úpravu tematický plánov pre 

integrovaných žiakov, diskutovali sme o jednotlivých odporúčaniach z CPPP pre 

konkrétnych žiakov. V predmete informatika a cvičenia z informatiky sme diskutovali, ktoré 

tematické celky je vhodné učiť počas prezenčnej výučby a ktoré učivo je možné vyučovať aj 

v dištančnej forme. Aj učiteľky všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov v diskusii 

podporili vyššie spomenutý problém – aké učivo je možné v konkrétnom predmete učiť 

dištančne a ktoré  si jednoznačne vyžaduje prezenčnú formu realizácie. 



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

1. Diskusia o tvorbe a plnení tematických plánov 

2. Prostredie Edupage 

3. Tvorba plánov pre integrovaných žiakov 

Hlavná téma stretnutia:  

aScAgenda – príprava tematických plánov, nastavenia programu.  

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Základnou povinnosťou učiteľa je vytvárať časovo – tematické  plány pre každý predmet a ročník, 

ktorý vyučuje. Je to individuálny pedagogický dokument učiteľa.  Časovo - tematické plány majú 

podobu názvov vyučovacích hodín so stanoveným obsahovým a výkonovým štandardom. Časovo - 

tematické plány majú všetci vyučujúci príslušného predmetu rovnaké, prostredie Edupage ich 

umožňuje vzájomne zdieľať.  

V II. ročníku v predmete informatika upravujeme poradie tematických celkov. Pri prezenčnej výučbe 

hneď od začiatku školského roka vyučujeme MS Excel, keďže je náročnejší na praktické zručnosti 

a logické myslenie. Z minuloročných skúseností vyplynulo, že je to tematický celok, ktorý žiaci 

veľmi ťažko zvládajú v dištančnej forme. Podobne aj v iných predmetoch nastali  drobné úpravy, 

ktoré vyplynuli zo skúseností z dištančnej a prezenčnej formy vyučovania.  

V prípade integrovaných žiakov vytvárame zvlášť tematické plány, aby sme v cieľoch a obsahu 

zohľadnili špecifiká a potreby týchto žiakov vo vyučovaní – sme informovaní o konkrétnych žiakoch.  

Po diskusii sme individuálne pracovali v Edupage a vytvárali plány pre integrovaných žiakov. Tieto 

plány budú označené ako neoficiálne hodiny.  

 
 

13. Závery a odporúčania: 

 

Každý učiteľ skontroluje úpravy vo svojich časovo-tematických plánoch, časovú dotáciu 

v predmete, v prostredí Edupage vytvorí samostatné plány pre integrovaných žiakov.   
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