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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: dištančné a prezenčné vzdelávanie, hodnotenie práce v pedagogickom klube, 

aktualizácia cieľov na ďalší školský rok  

Téma: Vyhodnotenie práce v pedagogickom klube v uplynulom školskom roku a aktualizácia 

cieľov 

Krátka anotácia 

Na stretnutí klubu sme prešli náplň našich stretnutí za posledný polrok a zhrnuli, kto akými 

činnosťami a aktivitami prispel do výstupu za náš klub. Koordinátorka klubu Ing. Daniela 

Vargová predstavila podobu písomného výstupu, členovia mali možnosť pripomienkovať 

a doplniť ho. Diskutovali sme, aké témy by bolo vhodné začleniť na budúci školský rok do 

aktivít a ako skvalitniť prácu v našom klube.   
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

1. Prehľad uskutočnených aktivít 

2. Predstavenie a pripomienkovanie  písomného výstupu 

3. Diskusia – návrhy na skvalitnenie práce v novom školskom roku 

Tento školský rok bol poznačený koronakrízou,  z tohto dôvodu stretnutia klubu sa uskutočnili 

prevažne online formou prostredníctvom MS Teams. Aj napriek tejto neľahkej situácii sme 

skonštatovali, že činnosť v klube bola prínosná aj po odbornej stránke aj sociálnemu kontaktu. 

Pre kolegov bola dôležitá technická pomoc pri nastavovaní videokonferencie, oboznamovania 

sa s vlastnosti programu MS Teams. Vzájomné diskusie nám sprostredkovali skúsenosti kolegov 

zo samotného vyučovania, ako žiaci reagujú na hodinách, ako si plnia povinnosti pri 

odovzdávania zadaní. V rámci stretnutí vyučujúce  informatiky školili kolegyne z iných 

predmetových komisií v používaní Canva a Office365, konkrétne aplikácií Excel, MS Forms, 

OneNote, MS Teams. Aj kolegovia z iných PK prispeli ukážkami inovatívnych metód, ktoré  

používajú na svojich hodinách.  

Náš písomný výstup za klub obsahovo vychádza z aktivít, ktoré sa uskutočnili. Obsahuje náučné 

videa, prezentácie o inovatívnych metódach, tvorbu učebných textov. S písomným výstupom 

členovia súhlasili, máme ho k dispozícii na pozretie a prípadne úpravy MS Teamse medzi 

súbormi nášho tímu.  

Pre nasledujúci školský rok sa v  diskusii členky z PK EKP zmienili o plánoch na 

zorganizovanie školení účtovníckych programov lektorkou z firmy KROS. Ďalej budeme 

venovať pozornosť webinárom dostupným na internete  pre učiteľov a samozrejme témam 

určeným plánom klubu.  

Zhodnotili sme, že vytvorila sa dobrá pracovná atmosféra v rámci klubu a vzniklo veľa 

podnetných nápadov ako inovatívne pristupovať k vzdelávacej činnosti.  

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na stretnutí sme sa zhodli na týchto odporúčaniach: 

➢ získané poznatky je potrebné preniesť do svojej pedagogickej praxe 

➢ na hodinách vo väčšej miere využívať inovatívne metódy 

➢ každý člen si samostatne prejde písomný výstup a v pripravenom materiáli vyznačí svoje 

pripomienky 

➢ koordinátorka klubu upraví do záverečnej podoby písomný výstup za klub IT zručností 
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