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11. Manažérske zhrnutie: 
Kľúčové slová: 

 Školský vzdelávací program, učebné osnovy, tematický výchovno-vzdelávací plán, 

digitálna gramotnosť, dištančné vzdelávanie 

Krátka anotácia 

Hlavnou témou bol rozbor učebných osnov a tematických plánov. Zaoberali sme sa implementáciou  

digitálnej gramotnosti do učebných osnov vybraných predmetov, prepojeniu poznatkov s praxou. 

Vzhľadom na dištančné vzdelávanie v II. polroku minulého školského roku boli spravené úpravy 

v tematických plánoch zamerané na zopakovanie a upevnenie učiva z predchádzajúceho roka. 

Prebehla diskusia, aké metódy, formy práce a internetové zdroje použiť v prípade dištančného 

vzdelávania.   



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

1. Implementácia digitálnej gramotnosti do učebných osnov 

2. Zhodnotenie stavu prebraného učiva za minulý školský rok 

3. Úprava učebných osnov a tematických plánov 

Cieľom tohto stretnutia bolo upriamiť pozornosť na digitálnu gramotnosť vo vyučovaní a vhodne 

ju zahrnúť do učebných osnov vybraných predmetov. Diskutovali sme o tom, pri akých 

preberaných témach je vhodné realizovať aktivity na zvyšovanie digitálnej gramotnosti.  

Digitálna gramotnosť neznamená iba vedieť získať informácie prostredníctvom informačných 

technológií, ale je potrebné ďalej vedieť so získanými informácia pracovať, porozumieť im 

a správne ich vyhodnotiť. Mladí ľudia sú zahltení množstvom informácii, často pre praktický  

život nepodstatnými, dôležité informácie im niekedy unikajú.  

V prípade prechodu na dištančnú formu budú realizované online vyučovacie hodiny 

prostredníctvom programu MS Teams. Každý učiteľ si plánuje online hodiny podľa svojho 

rozvrhu, aby nedochádzalo ku kolíziám. Žiakom prvých ročníkov bude vysvetlené na hodinách 

Informatiky prihlasovanie do Office365. Odporúčame kolegom so žiakmi komunikovať 

prostredníctvom stránky Edupage, pretože máloktorí žiaci kontrolujú Outlook v Office365. Žiaci 

argumentujú, že dávno majú vytvorené kontá na Gmail a je pre nich  zaťažujúce kontrolovať 

toľko zdrojov.    

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Učitelia vhodne a v súlade s učebnými osnovami budú rozvíjať digitálnu gramotnosť vo 

všetkých svojich predmetoch. Za realizáciu aktivít zameraných na rozvoj digitálnej gramotnosti 

budú zodpovední všetci členovia klubu.  
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