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11. Manažérske zhrnutie: 

 

   Stretnutie klubu bolo zamerané na prehodnotenie edukačného procesu praktických cvičení. 

Prehodnotenie sa týkalo realizácie vyučovania prezenčnou aj dištančnou formou. Zaoberali sme 

sa problematikou  rozdelenia žiakov do skupín, možnosťami náhrad praktických cvičení 

a možnosťami výuky pri dištančnej formy vzdelávania. 

 

       Kľúčové slová: praktické cvičenia, prezenčná a dištančná forma, náhrada cvičení 

 

 



 

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

 

 

   Mgr. Mária Nagyová informovala členov klubu o problémoch, ktoré súvisia s realizáciu praktickej 

výuky väčšieho počtu žiakov. Žiaci musia pracovať vo dvojici, čím sa zníži počet možností 

prakticky precvičiť jednotlivé úkony a možnosť získania praktickej zručnosti. Problém vidí aj 

v nedostatočnom množstve laboratórnych prístrojov. 

  Pre doplnenie si praktických zručností počas neprítomnosti žiaka, náhrady praktických cvičení 

realizovať v priebehu celého školského roka. Náhrady umožniť realizovať po dohode s vyučujúcim 

aj so skupinou nižšieho alebo vyššieho ročníka v rovnakom predmete.  

  Momentálne prebieha výuka praktických cvičení dištančnou formou za využitia odborných videí 

vytvorených vyučujúcimi alebo z dostupných médií. Tvoríme pracovné listy, ktoré slúžia ako 

manuál pracovných postupov a vykonávame demonštráciu jednotlivých vyšetrení prostredníctvom 

kamery. Veľkou pomôckou je aj využitie prepojenia mikroskopu s PC, čo nám umožňuje simulovať 

prácu žiaka s mikroskopom a priame pozorovanie vyšetrovaného materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Závery a odporúčania: 

 

      Riešením problematiky počtu žiakov a zvýšenia ich laboratórnych zručností by bolo zakúpenie 

väčšieho počtu laboratórnych prístrojov, pomôcok a dobudovanie nových priestorov laboratória. 

Náhrada praktických cvičení pri dodržaní dohody s vyučujúcimi nepredstavuje žiadny problém. 

Aj napriek vynaloženému úsiliu prakticky demonštrovať laboratórne postupy prostredníctvom 

online vzdelávania, považujeme túto formu za nedostatočnú. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SZŠ Trnava, Daxnerova 6, Trnava, miestnosť D3 

Dátum konania stretnutia: 23.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 15:20 hod do 18:20 hod  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:  

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Mgr. Jana Juranová  SZŠ Trnava 

2. Mgr. Mária Nagyová  SZŠ Trnava 

3. Mgr. Ivana Uhlíková  SZŠ Trnava 

 

 

  

 

 


