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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola výmena skúseností z oblasti odbornej literatúre 

s témou práca 4.0 a priemysel 4.0. Oboznámili sme sa s témami v pláne činností, vymenili sme si 

skúseností, a to hlavne pri témach: digitálne technológie, praktické cvičenia na rozvoj kritického 

myslenia a zaoberali sme sa témou tvorivých dielní.  

Kľúčové slová: plán činností PK, odborná literatúra, digitálne technológie. 

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

Hlavné body: 

1. Plán činností - prezentácia 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0,d digitálne technológie 

Program stretnutia: 

 



1. Práca s odbornou literatúrou 

2. Výmena názorov. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Digitálne technológie síce nemenia ciele učenia a učenia sa, ovplyvňujú však - spolu s ďalšími 

faktormi - formy, ktorými učiteľ žiakom sprostredkúva obsah poznávania, menia podoby niektorých 

didaktických prostriedkov, napr. učebných materiálov.  

V rámci práce s odbornou literatúrou sme sa zaoberali otázkou: kto je informačne a digitálne 

gramotný? 

 dokáže využívať nové digitálne technológie v pedagogickom procese,  

 používať informačné zdroje a informačné nástroje na riešenie problémov,  

 kriticky hodnotiť edukačný a pomocný softvér,  

 dokáže používať, tvoriť, hodnotiť a upravovať elektronické materiály, 

 rozumieť spoločenským aspektom informatizácie spoločnosti  

 efektívne používať nové digitálne technológie, 

 dokáže plánovať, hodnotiť a rozvíjať digitálnu gramotnosť svojich detí, 

vie využívať digitálne technológie na podporu poznávacieho procesu hendikepovaných detí 

 

Identifikácia kladných stránok IKT z pohľadu žiaka, ktorý môže: 

 interaktívnym spôsobom spracúvať a prezentovať informácie, 

 komunikovať s inými ľuďmi na mieste alebo na diaľku, 

 vyhľadávať a porovnávať informácie z rôznych zdrojov (rozvoj kritického myslenia), 

prezentovať svoju prácu rôznymi spôsobmi, v rôznych situáciách a pre rôzne publikum. 

 

Riziká: 

- Strata identity – strata schopnosti mať vlastný názor. 

- Strata klasických zručností – je možné, že študent          čoskoro stratí schopnosť napísať písané a 

alebo miešať   farby štetcom na palete. 

- Strata slobody – paradoxne je internet považovaný za    multirozmerný zdroj informácií. 

Naučiť sa eliminovať tieto problémy (a mnohé iné) je jednoduché: žiaci ich musia chápať. 

 

Uvedenou témou sa budeme ďalej zaoberať na stretnutiach PK. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 



17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  SOŠ strojnícka, ul. Športová 1326, Kysucké Nové Mesto 

Názov projektu:  Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole 

strojníckej 

Kód ITMS projektu :  312011ACC2 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub priemysel 4.0 a práca 4.0 – prierezové témy 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: kancelária ZPV 

Dátum konania stretnutia: 16.9.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,30hod do 18,30hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Zdenka Ballayová  SOŠ strojnícka 

2. Ing. Alena Kučeríková  SOŠ strojnícka 

3. Mgr. Anton Vlček  SOŠ strojnícka 

4. Mgr. Peter Franek  SOŠ strojnícka 

5. Ing. Michal Šerík  SOŠ strojnícka 

6. Mgr. Peter Čuraj  SOŠ strojnícka 

    

    



 


