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11. Manažérske zhrnutie: 
  

 

Téma: Využívanie IKT Schopnosť efektívne využívať IKT 

 

Rámcový program:  Schopnosť efektívne využívať IKT 
 

Kľúčové slová: 

 

činnosť klubu, informačno-komunikačné technológie (IKT), gramotnosť žiaka stredoškolského 

veku, námety didaktických hier, edukačných softvérov, interaktivita,  internet, vzdelávanie, kultúra, 

elektronické médiá, multimediálne služby a aplikácie, digitálne gramotný žiak, inovácie vo 

vzdelávaní 

 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na efektívne využívanie IKT vo vzdelávaní. Určili 

si spôsoby, ako podporovať rozvoj gramotnosti žiaka s pomocou IKT. Efektívne využívanie 

digitálnych prostriedkov na vzdelávanie. Vymenili si skúsenosti s využívaním multimediálnych 

služieb a aplikácii, využiteľných v praxi. Vymedzili si kritéria, na základe ktorých rozvíjajú 

a podnecujú u žiakov záujem o inovované vzdelávanie. Diskutovali o využiteľných softvéroch pri 

vzdelávaní ako u prezenčnej formy, tak u dištančnej formy výučby.  

 



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

 

        

1. Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s programom stretnutia na tému:  

„Schopnosť efektívne využívať IKT“ 
 

Činnosť klubu na stretnutí bola zameraná hlavne na: 

A, prístup k informáciám, vyhľadávanie, triedenie, spracúvanie informácií, 

B,  interpretácia a analýza údajov,  

C, práca v tímoch distribuovaných v priestore alebo čase,  

 D,  efektívna komunikácia s inými ľuďmi, 

                      E, schopnosť riešiť problémové úlohy,  

 F, samostatnosť v učení sa 

 

2. Členovia klubu si vymenili skúsenosti s využitím IKT na vyučovacích hodinách aj na 

hodinách dištančného vzdelávania. Ďalej členovia klubu diskutovali o materiálovo-

technickom zabezpečení, vďaka ktorému je možnosť využívania IKT a tým zvyšovať 

efektivitu výučby aj počas dištančného vzdelávania.  V diskusii členovia rozoberali využitie 

IKT na tímovú prácu, spôsob, ako komunikovať s pedagógmi a spolužiakmi.  

 

3. Nakoniec členovia klubu zhodnotili svoje skúsenosti pri využití rôznych metód a foriem 

využiteľnosti IKT, vďaka ktorým je inovácia vzdelávania efektívnejšia. Interaktívnosť, kde 

ide o technológie, ktoré nepredstavujú pasívne médium; vytvorené integrované edukačné 

prostredie umožňuje obojstrannú a aktívnu komunikáciu učiteľ – žiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie potrebu využívania IKT na zvyšovanie kvality vzdelávania, 

vymedzenie základných potrieb k dištančnému vzdelávaniu, ale aj v prezenčnej forme. Vymenili si 

skúsenosti s úspešnosťou včlenenia nových technológií do vyučovacieho procesu. 

 

Uvedomujú si potrebu maximálneho a vhodného využívania ich charakteristík a od 

minimalizovania nevýhod, ktoré so sebou prinášajú. Zavedením IKT do výchovno-vzdelávacieho 

procesu sa očakáva zvýšenie kvality, efektivity, produktivity a dostupnosti vzdelávania. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogický klub 26.4.2021 

 

Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.1.1 Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký  prís t up ku kval itnému  

vzdelávaniu a  z lepš i ť  výs ledky  a  kompetencie  det í  

a ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná od borná škola  dop ravná  

Názov  projektu:  Zvýšenie  kval ity  odborného  vzdelávania  a  prípravy  na 

Strednej  od bornej  škole  d opravnej  

Kód ITMS p rojektu:  312011Z824  

Názov  pedagog ické ho k lubu :  Klub odb orných  uč iteľov  
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