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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, učebné zdroje, digitálny vzdelávací obsah (DVO), 

webináre 

 
Téma: Učebné zdroje na internete 

Krátka anotácia 

Na  stretnutí klubu si členovia vzájomne vymenili pracovné skúsenosti s digitálnym vzdelávacím 

obsahom na internete. Vytvorili sme zoznam odkazov na učebné zdroje.  

 

 

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. Vytvorenie prehľadu o učebných zdrojov 

2. Diskusia - výmena skúseností pri práci s DVO 

Pri samostatnej dištančnej práci nielen žiak, ale aj učiteľ potrebuje motiváciu a nové inšpirácie 

k svojej práci. Vyhľadali sme a vytvorili si prehľad stránok, kde sa dajú nájsť prezentácie, úlohy, 

testy, pracovné návody, video návody k jednotlivým predmetom.  

 www.skolanadialku.sk  -  stránka EDU tímu spoločnosti – nájdeme tu návody na prácu s 

MS Teamsom, tvorba testov a kvízov v MS Forms, informácie o licenciách Office365 

 http://vzdelavameprebuducnost.sk – stránka je zameraná na používanie aplikácií od firmy 

Microsoft – novinky vo vývoji ich produktov 

 www.iedu.sk – projekty podporované ministerstvom školstva 

 http://rsov.iedu.sk  – učebné materiály pre SOŠ 

 www.digiskola.sk -  ponuka DVO -  digitálny vzdelávací obsah pre prírodovedné predmety  

 https://dum.rvp.cz/index.html - databáza učebních materiálu – ČR 

 www.bezkriedy.sk – skôr pre ZŠ 

 https://www.zborovna.sk , https://www.zborovna.sk/naj.php - nie je spoplatnená stránka 

 www.ucimenadialku.sk – stránka Štátneho pedagogického ústavu, ponuka rôznych 

webinárov 

V diskusii kolegovia popisovali, ktoré stránky poznajú a ktoré informácie sú pre nich užitočné 

a zaujímavé.    

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zdieľaním svojich skúseností, hľadaním informácií na internete sme rozšírili svoje poznatky 

o internetových zdrojoch pre naše vyučovanie.  

Zo stretnutia vyplýva odporúčanie pre každého učiteľa: 

 porovnávať vzdelávací obsah – úroveň na školách podobného typu 

 sledovať, či moje úlohy a zadania sú dostatočne náročné  

 preverovať vedomosti žiakov testami, kde otázky štylizuje iný učiteľ 

 ponúkať žiakom nielen obsah učiva v knihách, či našich poznámkach, ale v iných 

podobách – video, obsah na internete 

 byť aktívny, hľadať podnety k svojej práci 
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