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11. Manažérske zhrnutie: 

 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia k téme Priemysel 4.0 a tvorbe 

metodiky k danej téme. Účastníci diskutovali o možnostiach zisťovania a identifikácii 

problémov v danej oblasti gramotnosti žiakov, ktorý vstupujú na pracovný trh. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body stretnutia: 

 

1. Diskusia k téme Priemysel 4.0  

2. Tvorba metodiky 

3. Zdieľanie OPS 

4. Online vzdelávanie 

5. Záver a zhrnutie 

 

Program stretnutia: 

1. Diskusia k danej téme Priemysel 4.0 

2. Práca v skupinách a tvorba metodológie 

3. Výmena vlastných skúseností, zdieľanie OPS 

4. Online vzdelávanie na SOŠ Pruské – OFFICE 365 – podnety a návrhy zlepšenia 

v daných platformách 

5. Záverečné zhrnutie a odporúčania 

13. Závery a odporúčania: 

  

V súčasnej dobe na škole prebieha i naďalej dištančná forma vyučovania. Členovia klubu 

na tomto stretnutí navrhli niekoľko metód v oblasti vzdelávania – Priemysel 4.0. Nakoľko 

máme na našej škole žiakov rôznych prostredí daná úloha bola pre nás veľkou výzvou. 

Našim cieľom je žiakov vzbudiť aktívny záujem o digitálne technológie a tak zatraktívniť 

im štúdium nielen vo forme dištančnej, ale hlavne v prezenčnej forme. 

Spoločne sme sa zhodli na nasledovných metódach, ktoré plánujeme aplikovať v rámci 

vzdelávania na SOŠ Pruské. 

1. Od októbra 2020 škola v rámci dištančného vzdelávania začala využívať balík 

služieb Office 365, v rámci ktorého aktívne používa platformu MS TEAMS. 

Formou spätnej väzby – dotazníky, diskusia zisťovať problémy používania danej 

platformy. Na základy zistení odstraňovať možné nedostatky a problémy. 

2. Poukázať na používanie cloudového prostredia v rámci balíku Office 365 – One 

note, One drive, Sharepointu a zdôvodniť jeho atraktivitu – mám učebný materiál 

a poznámky všade zo sebou. Vedieť pracovať s prostredím edupage a jeho 

prepojenie s platformou MS TEAMS. 

3. V rámci online vzdelávania prostredníctvom platformy MS TEAMS na diaľku sa 

neustále rozvíja tímová spoluprácu u žiakov. Vedieť sa pripojiť a spolupracovať 

kdekoľvek sa budeme nachádzať. Udržiavať vzájomné väzby medzi žiakmi 

vytvorené počas prezenčného vzdelávania – tvorba zaujímavého a pre žiakov 

atraktívneho vzdelávacieho obsahu – interaktívne prezentácie, elektronické 

učebnice, aplikácie na opakovanie učiva a pod. (KAHOOT, SLIDO, HOT-

POTATOES, digitálne pracovné listy) 

4. Nielen počas dištančného vzdelávania, ale aj počas prezenčného viesť žiakov nielen 

k pasívnemu prijímaniu nových poznatkov, ale vzbudzovať v nich prirodzenú 

zvedavosť, aby samy analyzovali a riešili daný problém – tému vyučovacej hodiny, 

prezentovali ho pred svojimi spolužiakmi, hľadali spoločné riešenia a vedeli podať 

aj spätnú väzbu.  

5. Naučiť žiakov vyhľadávať si vhodnú odbornú literatúru a vedieť pracovať s ňou aj 

v online prostredí. 

 



Členovia klubu sa spoločne zhodli na zapracovanie jednotlivých bodov do vyučovacieho 

procesu všeobecnovzdelávacích, ale aj odborných predmetov. Poukázali na dôležitosť 

vzdelávania v oblasti IKT pre pedagógov formou školením a webinárov a tým podporiť 

zvyšovanie digitálnej gramotnosti u žiakov. 
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