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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na možnosti využitia  internetu vo vyučovaní odborných predmetov 

počas dištančného vzdelávania, využívanie rôznych metód vo vyučovaní, rôznych vzdelávacích 

portálov a interaktívnych učebných materiálov na zvýšenie technickej gramotnosti žiakov 

navštevujúcich strojárske odbory.  

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

             V úvode sme si vymedzili základný cieľ, a to zistiť, na akej úrovni žiaci využívajú pri 

vzdelávaní internet, ako si vyberajú informácie, ako ich triedia a spracúvajú. Ďalej sme sa zamerali na 

to, ktoré vzdelávacie portály,  učebné pomôcky a didaktická technika sú najvýhodnejšie pri výuke 

odborných predmetov. Jednotliví členovia si vymenili skúsenosti s využívaním  vzdelávacích portálov, 

v ktorých sa zdokonalili počas dištančného vzdelávania a ktoré chcú používať aj v klasickom, 

prezenčnom vyučovaní.  

Zhodnotili sme súčasný stav využívania internetu a vzdelávacích portálov počas pandemického stavu 

na stredných odborných školách. Diskutovali sme na tému, ako škola realizuje dištančné vzdelávanie, 

ako prebieha samoštúdium žiakov - najčastejšie prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

pedagogickými zamestnancami školy. Predsedníčka pedagogického klubu si pre členov pripravila 

štatistiku z najnovšieho výskumu CVTI SR o používaní internetu v domácom prostredí, s nasledovnými 

výsledkami: 

- 96,6 % žiakov má zabezpečený prístup k internetu  

- 93,6 % žiakov má mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. 

Na internete je množstvo vzdelávacích portálov so strojárskym zameraním, ktoré umožňujú lepšie 

zvládnuť a pochopiť vyučovacie témy a oblasti. Vzdelávacie portály je výhodné kombinovať, žiaden z 

nich neposkytuje 100% kvalitu spracovania, preto by sme mali čerpať z viacerých zdrojov.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2


Učitelia a žiaci používajú najčastejšie portál Edupage, niektorí členovia klubu majú skúsenosti aj  s 

programom Alf a Alfbook. Pracujeme aj s centrálnym úložiskom edukačného obsahu Viky, kde sú 

materiály dostupné celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez potreby prihlásenia. Veľmi obľúbená je 

aj interaktívna Videoknižnica, ktorej cieľom je spustiť záujem žiakov o učenie doma i v škole. 

Alfbook –  jednoduché precvičovanie predmetov, po prihlásení poskytne žiakovi spätnú väzbu o 

správnosti riešenia vypracovaných úloh.  

Alf - vypracované učebné materiály z databázy, ale aj možnosť vytvorenia a pridania úloh učiteľom. 

Poskytuje žiakovi spätnú väzbu správnosti úloh vyjadrenú v percentách. Učiteľ tak dostáva prehľad o 

úspešnosti žiaka v preberanej téme  a následne aj efektívnejšie nastavenie pomoci žiakovi. 

V rámci diskusie sme zhodnotili súčasný stav využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky 

v odborných predmetoch a odbornom výcviku.  Ich zakomponovanie do vyučovacieho procesu má 

v prípade dosiahnutia odborných znalostí a zručností u žiakov veľký význam. Cieľom je podať žiakom 

teoretické základy, z ktorých vychádzajú aj praktické poznatky pre využitie v odbornej praxi. Pred 

použitím konkrétnej formy didaktických učebných pomôcok a techniky by sme mali poznať 

požiadavky, ktoré sú na  ne  kladené, ale aj funkcie, ktoré majú plniť, príp. kritériá, ktoré  treba 

zohľadniť pri ich výbere a stanovení ich optimálnej frekvencie vo vyučovacej jednotke.  

Dôležité sú aj informačné a komunikačné technológie, najmä videotechnika. Ak ju žiaci používajú, 

dokážu vytvoriť prezentáciu na PC v programe MS Power Point, alebo navrhnúť www stránku. 

Je známe, že zmyslové poznanie je intenzívnejšie, ak je do pozorovania zapojených viac receptorov a 

ak je študent pre pozorovanie cieľavedome motivovaný. 

Pri vnímaní má najväčší význam zrak (až 83 % informácií vizuálne), potom nasleduje sluch (auditívne 

vnímame cca 11 %),  6 % reprezentuje vnímanie hmatom, čuchom a chuťou. 

Podiel zapamätania v závislosti od spôsobu prijímania informácií je nasledovný:  

- čítané 10 %, počúvané 20 %, videné 30 % . 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Vedúca klubu zhrnula priebeh dnešného stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť využitia 

internetu vo vyučovaní odborných predmetov, ako aj kombinácie rôznych metód a metodiky vo  

vyučovaní. Pomocou vzdelávacích portálov a interaktívnych učebných materiálov by sa mala 

cieľavedome zvyšovať technická gramotnosť žiakov. 

Skonštatovali sme, že počas dištančného vzdelávania bola prevažná väčšina žiakov (cca 88 %) 

pripojená na internet, včas posielali domáce úlohy, reagovali na otázky kladené učiteľom, vypĺňali 

testy. Dôvodom nepružnej spolupráce u niektorých boli väčšinou rodinné zázemia a finančné dôvody, 

preto si myslíme, že ukončením dištančného vzdelávania a zavedením prezenčnej výuky sa situácia 

opäť zlepší.  

V súčasnej etape informačnej spoločnosti je potrebné zlepšovať aj didaktickú účinnosť prostredníctvom 

zaradenia materiálnych didaktických prostriedkov do vyučovania. Viacerí členovia klubu potvrdili, že 

zaraďujú učebné pomôcky do výchovnovzdelávacieho procesu najmä kvôli zvýšeniu názornosti a 

ušetreniu času, ktorý pri vysvetľovaní potrebujú na písanie alebo kreslenie na tabuľu. Ide nielen o 

pozitívne ovplyvnenie procesu poznávania, ale aj o skvalitnenie priebehu a výsledkov učenia. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  13. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Pavol Sekereš  SOŠ technická Tlmače 

5 Matuška Igor  SES a. s.  Tlmače 

    

 


