
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub učiteľov odborných 

predmetov a MOV bez písomného výstupu 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 29.09.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu online 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Beáta Turzová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.trnava-vuc.sk, www.sosthc.edupage.org 
 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

 

 
Kľúčové slová: 

IKT kompetencie, pandémia, hardvér, softvér, informačné a komunikačné technológie, školiace a 

vzdelávacie kurzy, samovzdelávanie, edukačný portál a iné 

 

 

 

Krátka anotácia : 

Členovia pedagogického klubu odborných predmetov a MOV na stretnutí prediskutovali a 

vyhodnotili úroveň a možnosti zvyšovania kompetentnosti členov klubu v oblasti informačných e 

telekomunikačných technológií (IKT).  

Hlavným zámerom tejto širokej diskusie bolo vyhodnotiť súčasný stav a navrhnúť riešenia pre 

ďalší rozvoj IKT kompetencií učiteľov aj s ohľadom na pandemickú situáciu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Faktory, od ktorých závisí miera využívania moderných informačných systémov:  

 dostupnosť hardvéru (zariadení) a softvéru (programov),  

 kompetencie učiteľov a žiakov,  

   vybavenosť škôl. 

2. Hlavné zdroje pre vzdelávanie a rozvoj IKT kompetencií učiteľov na našej škole: 

 Školiace a vzdelávacie kurzy uskutočňované v špecializovaných vzdelávacích 

inštitúciách. 

 Edukačné portály napr. vzdelávacia platforma Viki, ktorá predstavuje Centrálne 

úložisko digitálneho edukačného obsahu Ministerstvo školstva CUDEO pre materské, 

základné a stredné školy, vrátane gymnázií (pre riaditeľov, pedagogických 

zamestnancov a žiakov). Ide o komplexnú vzdelávaciu platformu umiestnenú na 

internetovej adrese https://viki.iedu.sk. Okrem obsahu Viki poskytuje pedagogickým 

zamestnancom a žiakom funkcionalitu pre prípravu na vyučovaciu hodinu v podobe 

vytvárania vlastných knižníc a kolekcií obsahu, tvorby, zadávania a hodnotenia úloh, 

kvízov a testov, vytvárania a publikovania vlastného obsahu z kolekcií a zdrojov, 

vyhľadávania a triedenia obsahu podľa názvov tém, kategórií a podobne. Pre 

používanie tejto funkcionality je potrebné, aby sa pedagogickí zamestnanci prihlásili 

do Viki pomocou konta RIAM. 

 Samovzdelávanie t.j. individuálne získavanie informácií o IKT a ich používaní na 

internete alebo v odbornej literatúre, resp. využívanie rôznych pomocníkov (helpov), 

ktoré sú súčasťou výbavy mnohých softvérov napr. školského WEBu atď. 

   Pomoc poskytnutá školským správcom alebo poradcom pre IKT. 

3. Konzultácie poradcu IKT s učiteľmi (účastníkmi stretnutia pedagogického klubu) v   oblasti 

využitia a použitia aplikácií: 

 Edupage (školský WEB), 

 ASC agenda, 

 Autocad, 

doplnené o vizuálne ukážky prostredia a práce v prostredí týchto aplikácií. 

 

Závery a odporúčania: 
Členovia pedagogického klubu odborných predmetov a MOV na stretnutí prediskutovali a 

vyhodnotili úroveň a možnosti zvyšovania kompetentnosti členov klubu v oblasti informačných e 

telekomunikačných technológií. Zhodli sa na tom, že súčasný stav je uspokojivý a všetci učitelia 

majú aspoň základné kompetencie na prácu s IKT. Neustály pokrok vo vývoji hardvéru a softvéru 

v oblasti IT, však zvyšuje tlak na neustále dopĺňanie a rozvíjanie týchto zručností a preto je 

potrebné využiť všetky dostupné možnosti na to, aby ich učitelia neustále zveľaďovali. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 
Miesto konania stretnutia:  online 

Dátum konania stretnutia:  29. 09. 2021 

Trvanie stretnutia:   od 14.00 hod. do16.00 hod.  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1 Beáta Turzová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

2 Anton Lietava, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

3 Miloš Farkaš, Ing.  SOŠT Hlohovec 

4 Melichar Csóka, Ing.   SOŠT Hlohovec 

5 Rastislav Margetíny, Mgr. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

6 Peter Kašák, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

7 Ľudovít Lacko, Bc. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1.    

 


