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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: vyhodnotenie práce, ciele klubu, digitálne kompetencie, inovácie vo vyučovaní, 

inovácie v technológiách  

Téma: Vyhodnotenie práce pedagogického klubu v uplynulom školskom roku 

Krátka anotácia 

Hlavným bodom posledného stretnutia v tomto školskom roku bolo vyhodnotenie práce klubu 

a splnenia zadaných cieľov. Na stretnutí prítomní hodnotili prácu v klube, ciele, ktoré sme si 

zadefinovali a ich splnenie. Práca v klube prebiehala podľa stanoveného harmonogramu a plánu 

na tento školský rok. Sumarizovali sme výstupné materiály do písomného výstupu za klub IT  

zručností.  

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Úvod –  zhrnutie tém stretnutí 

2. Diskusia – hodnotenie práce v klube 

3. Písomný výstup za klub  

1. Na úvod stretnutia koordinátorka klubu zhrnula jednotlivé témy stretnutí počas školského 

roka.  V  mesiaci september  a október bola činnosť v klube zameraná na prácu v aScAgende 

a Edupage – nastavenie plánov, práca s knižnicou, tvorba testov a prideľovanie testov žiakom. 

Na to nadväzovala analýza nástrojov hodnotenia žiakov - formatívne a sumatívne hodnotenie. 

V mesiaci november a december sme si rozšírili svoje praktické zručnosti pri práci s 

aplikáciou Canva, ktorá nám poslúži pri propagácii udalostí na škole, ďalej sme si vymieňali 

názory na používanie mobilov na vyučovaní, aké metodické postupy použiť. Prínosom bola 

diskusia ohľadom vyučovania reštauračných a recepčných systémov na škole. V januári sme 

tvorili  prezentácie v prostredí Sway.  

Vo februári sme hľadali inšpirácie a zdroje učebných materiálov, vhodné webináre na 

internete, oboznámili sme sa s novými funkciami Edupage. V marci a apríli sme si vymieňali 

skúsenosti pri používaní mzdových programov. V máji sme si pripomenuli problematiku 

sociálnych sietí a venovali sa novinkám v IT technológiách. 

2. V diskusii sa jednotliví členovia klubu snažili o reálne zhodnotenie a prínos činnosti klubu.   

Prítomní  pozitívne hodnotili prehĺbenie znalostí s Edupage, či už v zadávaní úloh a ich 

vyhodnocovaní, prepojení úloh, pridávaní tematických plánov, práca s knižnicou materiálov 

a možnosti komunikácie so žiakmi. Ocenili tiež, že počas klubovej činnosti sme získali 

zručnosti pri práci s novo nainštalovanými interaktívnymi dataprojektormi a tabuľami, ktoré 

uplatnia vo vyučovaní. Zhodli sme sa, že je stále potrebné rozprávať sa o učebných témach, 

analyzovať ich, prispôsobovať sa dobe a viac rozvíjať digitálne kompetencie v jednotlivých 

oblastiach. Stanovené ciele boli naplnené, do budúcnosti má zmysel zdieľať svoje 

pedagogické skúsenosti, hľadať riešenia na zlepšenie teoretických poznatkov a praktických 

zručností u žiakov.  

3. V ďalšom bode sme sa zaoberali písomným výstupom za klub. Učitelia svoje pripravené 

materiály exportujú do formátu pdf a nahrajú medzi súbory v aplikácii MS Teams v našom 

tíme.  

13. Závery a odporúčania: 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania:  

➢ realizovať výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti v rámci klubu aj mimo klubovej 

činnosti 

➢ pokračovať v aplikovaní inovatívnych metód a foriem práce s využitím moderných 

informačných technológií 

➢ skompletizovať  svoje materiály vytvorené na klube za tento polrok  a uložiť ich do dátového 

úložiska do svojho priečinka, aby mohol byť pripravený písomný výstup z klubu 
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