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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti pri ktorej 

vyučujúci využili navrhnuté pracovné listy pre odborné predmety a odborný výcvik zamerané na 

rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.  

 

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

 

Hlavné body: 

 ukážky pracovných listov, výmena skúseností, 

 využitie pracovných listov v dištančnom vzdelávaní, 

 spätná väzba od žiakov, 

 návrhy na vylepšenia. 

 

Téma stretnutia:  Výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti  

 

Zhrnutie priebehu: 

Na začiatku stretnutia si členovia mohli sami v učebni POG vyskúšať interaktívne pracovné listy 

vytvorené svojimi kolegami. Zhodnotili, že tvorba týchto pracovných listov nie je jednoduchá 

nakoľko sa aj od vyučujúceho vyžadujú určité IKT zručnosti. Väčšina týchto pracovných listov bola 

vytvorená v programe MS WORD pomocou záložky Vývojár. Využívanie ich interaktívnosti v rámci 

odborného výcviku je ale obmedzené, nakoľko žiaci nemajú prístup k PC a notebookom. Preto majstri 

odborného výcviku použili pracovné listy v tlačenej podobe.  

Od 12.10.2020 škola prešla na dištančný spôsob výučby. Členovia klubu zhodnotili, že pri takomto 

spôsobe výučby bolo využitie interaktívnych  pracovných listov výborným doplnkom výkladu 

nového učiva. Vytvorené pracovné listy vyučujúci zverejnili v školskej knižnici v školskom 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2


informačnom systéme EduPage. Takýmto spôsobom môžu jednotlivé pracovné listy využiť všetci 

vyučujúci. 

Zhodnotili, že odľahčenou formou, prostredníctvom týchto pracovných listov, dokázali aktivizovať a 

zapájať žiakov do dištančného vzdelávania. 

Cez stránku EduPage využili možnosť hlasovania žiakov, ktorí sa mohli vyjadriť, či sa im pracovné 

listy ako doplnok výučby páčili. 70% žiakov sa vyjadrilo, že áno. Niektorí žiaci ale mali staršie verzie 

MS Word, tak mali v niektorých prípadoch problém ich vyplniť. Niektorí sa ale vynašli, pracovné 

listy si podľa svojich možností vytlačili a zoskenované posielali vyučujúcim. 

V rámci návrhov, členovia klubu ktorí pracujú so stránkou http://rsov.iedu.sk/ odporučili svojim 

kolegom využívať už hotové pracovné listy spracované na jednotlivé odborné témy s tým, že tieto 

prepracujú a doplnia o interaktívne prvky a prvky zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej 

gramotnosti 

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery:  
Využívanie interaktívnych pracovných listov pri vyučovaní dištančnou formou je výborným 

doplnkom pre aktiváciu žiakov a to najmä počas dištančného vzdelávania. Vhodným doplnkom 

výučby je aj využívanie stránky http://rsov.iedu.sk/ kde sú už k dispozícii hotové pracovné listy, tieto 

je potrebné vhodným spôsobom upraviť a doplniť o interaktívne prvky a o úlohy zamerané na 

finančnú a čitateľskú gramotnosť.  

 

Odporúčania: 

Pokračovať v spracovávaní nový pracovných listov a postupne ich zverejňovať v školskej knižnici 

v školskom informačnom systéme EduPage, aby boli k dispozícii aj ostatným vyučujúcim odborných 

predmetov a aj majstrom odbornej výchovy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  20.10. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Jana Hollá  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Šefan Nap  SOŠ technická Tlmače 

3 Bc. Miroslav Bernát  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Róbert Lacko  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Alexander Gábor  SOŠ technická Tlmače 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1    

 


