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11. Manažérske zhrnutie: 

Stretnutie členov pedagogického klubu na tému:  

         Využívanie IKT (informačno-komunikačných technológií) 
Kľúčové slová: 

           Vyučovací proces, učivo, metódy, IKT ( informačno-komunikačné technológie), výchovno-

vzdelávací proces, dataprojektor, vizualizér, internet, edukačné počítačové programy, efektivita, 

powerpointová prezentácia, blog, videoblog. 

              Anotácia: 

           Moderné informačno-komunikačné technológie ( ďalej IKT) sa svojím širokým nasadením vo 

všetkých sférach ľudskej činnosti stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Používanie IKT môže 

výrazne zdokonaliť výučbu na školách a zlepšiť pracovné a študijné prostredie, o čo sa snažíme aj 

my na SOŠD. Proces vzdelávania je tak možné urobiť jednoduchším a hlavne zábavnejším. IKT 

patria rozhodne k moderným a inovatívnym metódam, ktorých osvojenie je v súčasnosti 

neodmysliteľnou výbavou a zručnosťou učiteľov aj študentov. Cieľom efektívneho využívania IKT je 

kvalitnejšie a jednoduchšie získavanie vedomostí a upevňovanie nadobudnutých poznatkov.  



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

 

 

1. Účastníci  pedagogického klubu si vzájomne priblížili, a popísali metódy a najčastejšie 
formy využívania IKT v prostredí našej SŠ, ich dostupnosť a efektivitu vo vyučovaní. 

2. Mgr. Mrázová názorne predviedla svoje  powerpointové (PPT) prezentácie a vyzdvihla ich 
efektivitu v procese fixácie prebratého učiva. Podotkla tiež, že práca s PPT má mať funkciu 
dokresľovaciu, doplňujúcu, aby si žiak v závere vyučovania vytvoril základnú predstavu o 
obsahu celého preberaného, prebraného učiva. Upozornila na fakt, že PPT prezentáciu je 
vhodné používať, no iba ako pomôcku na dotvorenie si obrazu o preberanom učive – no 
nie neustále, aby sa z toho nestal stereotyp. Žiaci by si tým mohli prestať vážiť hodnotu 
PPT prezentácie, práce a vlastne aj prípravy učiteľa na vyučovaciu hodinu. Je veľkým 
prínosom, ale, ako vidieť, môže mať aj negatívny vplyv na žiakov.  

3. P. Kolesárová, špeciálna školská pedagogička vyzdvihla efektivitu PPT prezentácií v období 
dištančnej výučby a zhodnotila, že PPT prezentácie, ktoré boli zasielané žiakom so ŠVVP na 
domácu prípravu a doplnenie poznámok, zohrali v tomto období významnú úlohu.  

4. Na stretnutí sa ďelej  viedla diskusia aj o používaní ďalších foriem IKT. Ako dôležitý 

prostriedok v možnosti zlepšenia vyučovacieho procesu treba vnímať vizualizér. Učiteľ 

pomocou neho môže predstaviť, zobraziť, žiakom predmety, ktoré má k dispozícii  iba v 

originálnej podobe a nemôže si dovoliť, aby ich žiaci poškodili, prípadne ho použije k 

testovaniu žiackych vedomostí. Jednotlivé strany testu položí vyučujúci na zobrazovaciu 

plochu vizualizéra a žiaci môžu na zadané otázky a úlohy odpovedať. Vizualizér sa prepája 

s počítačom, prípadne dataprojektorom. Zachytí a premietne: papierové predlohy - knihy, 

časopisy, rukopisy, cvičebnice a pod., obrázky či fotografie, 2D a 3D predmety  

5. Zúčastnení pedagógovia prezentovali aj využívanie Internetu na vyučovacích hodinách. ZA 

veľmi prospešné boli vyhodnotené internetové slovníky anglického jazyka a slovníkový 

portál www.juls.savba.sk, ktorý žiaci bežne používajú na vyučovacích hodinách SJL.   

6. V nasledujúcej časti diskusie bola vyzdvihnutá školou využívaná platforma EduPage, ktorá 

je významnou a neodmysliteľnou súčasťou IKT využívaných na SOŠD. Členovia 

pedagogického klubu si vymieňali svoje skúsenosti s prácou na  EduPage, s tvorbou 

a vyhodnocovaním testov na tomto portáli, zadávaním projektových a domácich úloh 

a tiež s ich kontrolou. 

7. Zúčastnení zaujali pozitívne stanovisko k aktívnemu využívaniu IKT v podmienkach SOŠD. 
8. V závere stretnutia sme na základe diskusie o používaní IKT jednotlivými vyučujúcimi 

dospeli k vzájomnému názoru, že zásada názornosti, ktorú IKT poskytuje, zabezpečuje 

trvalejšie zapamätanie a zvýšený záujem študentov SOŠD o vyučovanie a má pozitívny 

vplyv na kvantitu a kvalitu ich vedomostí. 

http://www.juls.savba.sk/


Závery a odporúčania: 
 

            NA stretnutí pedagogického klubu sme sa zhodli, že pomocou techniky dokážeme na SOŠD 

realizovať oveľa kvalitnejšie hodiny, ktoré osožia našim žiakom. Je jasné, že väčšina žiakov počas 

svojho voľného času vysedáva pred počítačom. Počítač a IKT zariadenia a technológie sú 

vynikajúcou pomôckou. Vďaka nim vieme pripraviť referáty na vyučovacie hodiny, môžeme nájsť 

obrazový materiál k jednotlivým témam, vieme nájsť obsahy kníh, ktoré nás zaujímajú, ba dokonca 

ich vieme prečítať na internete.  

        IKT pomáha motivovať k učeniu sa. Motivovaní žiaci a študenti dokážu pracovať efektívnejšie 

a vedia využiť svoje vedomosti v praxi. Práve motivácia  ovplyvňuje ich  chuť k učeniu a ich 

výsledky. Využívaním prezentácií, prezeraním internetových stránok, využívaním obrazového 

materiálu, CD, DVD sa úroveň motivácie zvyšuje, ak sa používa s mierou a rozumom.  

       Možno teda skonštatovať, že práve všetky spomenuté zariadenia a technológie nám naozaj 

výrazne zasahujú do priebehu vyučovacieho procesu na SOŠD, dokážu ho zlepšiť a zefektívniť. 

Treba veriť, že IKT nájdu aj v blízkej budúcnosti svoje uplatnenie hlavne tam, kde to je skutočne 

potrebné.   
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15. Podpis  
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Príloha: 

1. Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  

2. Fotografický materiál zo stretnutia pedagogického klubu SOŠD 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia z pedagogického klubu konaného dňa 22.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


