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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, aplikácie zoom kahoot a slide,  príprava materiálov na online 

hodiny slovenského jazyka a literatúry, informačné zdroje , vzdelávacie platformy, aktivizácia 

žiakov 

  

Organizácia priebehu dištančného vzdelávania žiakov, prerokovanie výberu vhodných aktivít na 

zabezpečenie kvality dištančného vzdelávanie žiakov, stanovenie prioritného učiva v tematických 

výchovno-vzdelávacích plánoch 

Práca s aplikáciou s zoom – natavenia a možnosti využívania aplikácie počas online hodín, 

využívanie rozličných metód a foriem práce žiakov 

 

 

http://www.hastropy.sk/


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

Členovia klubu:  

- sa dohodli na základných organizačných postupoch počas online vzdelávanie: 1 hodina 

týždenne bude online a vyučujúci so žiakmi prekonzultujú a vysvetlia nové učivo, ktoré 

bude žiakom zasielané vo forme študijných materiálov, prezentácií, pracovných listov , 

cvičení umeleckých filmov a náučných videí cez portál edupage jedenkrát týždenne, 

v prípade potreby zaradia do vyučovanie doplnkovú hodinu, 

- prakticky si precvičili  aktívne využívanie aplikácie zoom –nastavenia aplikácie, zdieľanie 

obrazovky, prácu žiakov v skupinách, 

- dohodli na prioritnom učive, ktoré treba so žiakmi prekonzultovať, 

- stanovili postup pri písaní kontrolných slohový prác v 1. – 4. ročníku , 

- oboznámili sa s možnosťami ďalších vzdelávacích platforiem Kahoot, Slide. 

 

Všetci členovia sa aktívne zapájali do práce klubu, zaujímali sa o všetky možnosti využívania 

moderných vzdelávacích platforiem  pri aktivizácii a motivácii žiakov počas online vyučovania, 

pomáhali si navzájom pri spoločnom precvičovaní praktických zručností s jednotlivými 

aplikáciami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

1. Aktívne a pravidelne využívať aplikáciu zoom pri online vzdelávaní žiakov. 

2. Vzájomná pomoc členov klubu pri online príprave študijných materiálov pre žiakov. 

3. Zatraktívniť online vyučovanie pre žiakov využívaním ďalších vzdelávacích platforiem. 

4. Skvalitniť motiváciu a aktivitu žiakov počas online hodín. 

  

 

 

 

 

 

 

 


