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11. Manažérske zhrnutie: 
Kľúčové slová: 

 plán činnosti klubu, časový harmonogram stretnutí, aktuálne požiadavky na zvyšovanie IT 

zručností u učiteľov a žiakov, analýza súčasného stavu 

Krátka anotácia 

 Na stretnutí klubu členovia boli oboznámení s plánom činnosti klubu, časový harmonogram 

stretnutí bol zladený s inými klubmi a krúžkovou činnosťou na škole. Keďže prebieha 

momentálne rekonštrukcia odborných učební INF, prebehla diskusia o technickej 

vybavenosti učební a jej funkčnosti. Členmi klubu sú učitelia z rôznych predmetových 

komisii, nemôžme sa zamerať len na predmet Informatika, preto práca v klube bude zameraná 

na podporu zavádzania moderných technológii do vyučovania rôznych predmetov. Učitelia 

na úvodnom stretnutí diskutovali v čom sa chcú zlepšiť, konkretizovali podrobnejšie témy 

stretnutí.  



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

1. Oboznámenie s plánom činnosti  klubu 

2. Organizácia práce 

3. Spôsob realizácie aktivít 

4. Diskusia o technickom vybavení  

5. Pridelenie úloh do ďalšieho stretnutia 

  

 
Na úvod sme sa oboznámili s plánom činnosti klubu, upravili časový harmonogramu stretnutí, aby 

neboli kolízie s inými aktivitami na škole.  

Väčšina aktivít bude prebiehať prakticky na počítačoch v učebni Informatiky alebo tabletoch.  

Klub IT zručností budú viesť učiteľky INF, ktoré budú zabezpečovať podporu kolegom z iných 

predmetových komisií. Témy stretnutí sa budú priebežne aktualizovať podľa potrieb, dôraz sa bude 

klásť na medzipredmetové vzťahy, výmenu skúsenosti. Aktivity budú zamerané aj na vylepšovanie 

metód dištančného vzdelávania s ohľadom na študentov. Členovia klubu navrhovali do plánu nové 

témy, o ktorých by sa chceli viac dozvedieť a ktoré by im mali uľahčiť prácu pedagóga. 

Diskutovali sme o využívanej počítačovej technike, výučbových programov -  jej funkčnosti, čo kde 

treba doinštalovať, opraviť, návrhy na vylepšenie. V prostredí Office365 sme dali zdieľať žiakom 

inštalačný program ATF s popisom, ako si ho doma majú nainštalovať. Je to program potrebný pre 

výuku strojopisu na predmet Administratíva a korešpondencia. Ide nám o skvalitnenie výuky 

v prípade dištančného vyučovania. V predmete Informatika v cestovnom ruchu sme riešili zmenu 

spôsobu licencovania školských verzií programov ALFA plus, Omega.  

V rámci klubu sme si rozdelili činnosti do ďalšieho obdobia. Za priebeh ďalšieho stretnutia 21. 9. 

2020 bude zodpovedná Ing. Anna Pľutová, za odstránenie technických nedostatkov v učebniach 

zodpovedná  Ing. Daniela Vargová.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 
Na úvodnom stretnutí sme určili organizáciu práce, rozdelene činností v klube. Toto stretnutie bolo 

prínosné z hľadiska prípravy počítačovej techniky a počítačových programov na nový školský rok.  

Na ďalšom stretnutí sa budeme zaoberať rozborom Učebných osnov podľa aktuálnych požiadaviek 

ŠVP, ako postupovať v prípade dištančného vyučovania.   
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