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Manažérske zhrnutie: 
 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK). Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  

 

  

Kľúčové slová 

Administratíva a korešpondencia, IKT, Ruský jazyk. Vyučovacie metódy. EduPage, Kľúčové 

kompetencie. Čitateľská a IKT gramotnosť. Alf. CANVA. 

Téma stretnutia:  

 

Vytvorenie didaktických materiálov pre učiteľa ADK (súvislé príklady, PowerPointové 

prezentácie, obchodné i osobné listy, marketingové portfólio tzv. mix (plagát, pozvánky, 

vstupenky). 

 

Hlavné body: 

 

Vyučujúci na klube rozoberali problematiku tvorby didaktických učebných materiálov. Na 

vyučovacie hodiny ADK ale aj INF a tiež na cudzie jazyky si pedagógovia  tvoria materiály, 

ktoré používajú ako názornú učebnú pomôcku.  

Kolegovia konštatovali, že pri tvorbe príprav využívajú IKT zručnosť, ktorú si však musia 

priebežne zdokonaľovať a učiť sa  pracovať s novými aplikáciami alebo programami, ktoré 

ponúka počítačové prostredie, aby priniesli na hodiny žiakom nové informácie príťažlivou 

formou.  

Na našej škole využívame program Alf, v ktorom si môže vyučujúci vyskúšať jednotlivé 

funkcie, takže na sedení klubu sme sa oboznámili s ponúkanými možnosťami aplikácie.  

Alf poskytuje využiť už hotové formy testov. Alf umožňuje tvorbu interaktívnych cvičení 

a testov, ktoré sú zamerané na správne odpovede a výber z odpovedí v počte jeden alebo 

výber zo šiestich možností s možnosťou pridať obrázok alebo zvuk. Žiak tak môže vyberať 

správnu odpoveď z viacerých možností. V programe môžu žiaci robiť tiež cvičenia s výberom 

viacerých správnych možností, ďalej môžu robiť spájanie dvoch možností, či patria k sebe. 

V programe nachádzame tiež ponuku Pexesa spájania dvoch prepojených obrázkov či slov. 



Puzzle je ďalšia možnosť práce v programe – čiže skladanie niekoľkých častí do celkov. 

Program Alf ponúka tiež možnosti tajničky či doplnenia slov.  

Aj na tomto klube sme sa venovali programu CANVA, z dôvodu, že je možné využívať jej 

bezplatnú verziu a v ktorej môžu žiaci i učitelia vytvárať veľmi efektné materiály ako sú 

vizitky, bulletiny, logá, vizitky a iné. Učíme ich pomocou tohto programu uplatňovať ich 

kreativitu a tvorivosť. Učíme ich pracovať samostatne a zároveň prácou s týmto program sa aj 

my učitelia učíme nápaditosti a kreativite. Preto sme sa rozhodli opäť venovať sa tomuto 

programu, aby sme sa zdokonalili v práci s ním a tak pomohli počas hodín aj žiakom a vedeli 

ich usmerňovať pri využívaní ponúkaných možností programu. 

Webové prostredie nám ponúka množstvo aplikácii a programov, pre prípravu didaktických 

materiálov. Učitelia stále s obľubou využívajú tiež prostredie EduPage, ktoré je sprístupnené 

aj učiteľom aj žiakom.  

Prostredie offisu 365 poskytuje tiež široké možnosti pre využitie, cez základné Word, Excel, 

Teams, aplikácie Forms, Sway a iné.  

IKT technika a možnosti elektronického prostredia poskytuje široké možnosti a je na 

vyučujúcom, ktoré bude využívať.  

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

Všeobecné ciele:  

- využívať čo najviac prostredie internetu, 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov pri vytváraní didaktických materiálov. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

Cieľom stretnutia klubu bolo motivovať kolegov  i žiakov ku využívaniu rôznych aplikácií 

a programov pre zatraktívnenie vyučovania. 

 

Odporúčaním zo stretnutia členov klubu bolo, aby sa členovia priebežne vzdelávali v oblasti 

IKT. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



 


