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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Inovatívne metódy vyučovania, motivácia žiakov, dištančné vzdelávanie, formy online komunikácie, 

digitálne zručnosti žiakov   

 

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní so zameraním sa na dištančné vzdelávanie žiakov a problémy 

spojené s ním.  

https://www.ssmk.edu.sk/
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx


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

1. Výmena skúseností a identifikácia osvedčených pedagogických zručností, problémy žiakov 

v dištančnom vzdelávaní  

2. Praktické ukážky zapracovania tém FG do učebných materiálov - diskusia  

 

1. Na tomto stretnutí sa vo väčšej miere zišli členovia, ktorí vyučujú v odboroch murár, stolár. 

Koordinátorka klubu Ing. Šoltésová na úvod vyjadrila myšlienku, že je veľmi zvedavá ako sa 

s dištančným vzdelávaním a inovovaním učebných materiálov  popasovali títo členovia. Ako 

prvú vyzvala PaedDr. Murínovú, aby predstavila ostatným členom svoje postupy a zmeny, 

ktoré uskutočnila vzhľadom k danej situácií. PaedDr. Murínová prezentovala prítomným 

úpravu učebných textov, didaktických testov a pracovným listov k téme Fyzikálne vlastnosti 

dreva pre žiakov 1. ročníka učebného odboru stolár. Po predstavení spomínaných 

dokumentov priblížila prítomným aj zaujímavosť, ktorú pre žiakov tohto odboru pripravila 

a to online kvíz na tému Stavba dreva. Cieľom tohto kvízu nielen zistiť nadobudnuté 

vedomosti žiakov, ale aj rozvíjať digitálne zručnosti žiakov, pretože pri niektorých úlohách 

si museli podrobnejšie informácie vyhľadať na internete a z nich zistiť správnu odpoveď. 

Na záver svojho výstupu samozrejme pripomenula, že s niektorými žiakmi sa pracuje počas 

online vyučovania horšie, či už z technických dôvodov, alebo sú to žiaci zdravotne 

znevýhodnení a pre tých je potrebné veľa vecí upravovať úplne inak ako ostatným žiakom. 

Ako reakciu na toto konštatovanie, vyzvala koordinátorka klubu PaedDr. Murínovú, aby na 

ďalšom stretnutí informovala prítomných o svojej práci s týmito žiakmi, to znamená aké 

postupy a spôsoby pri ich vzdelávaní v súčasnej dobe volí. 

2. Druhá časť stretnutia začala priamymi reakciami prítomných na predchádzajúce vstúpenie 

PaedDr. Murínovej o vzdelávaní žiakov v odboroch murár a stolár. K tejto téme sa vyjadrili 

Bc. Vízi ako majster odbornej výchovy v učebnom odbore murár a pán Turza ako majster 

odbornej výchovy v učebnom odbore stolár. Obidvaja zhodnotili, že počas dištančnej formy 

vyučovania, je odborný výcvik v týchto odboroch ťažké realizovať. Pre žiakov na internete 

hľadajú inštruktážne videá k témam, ktoré potom spoločne rozoberajú a vysvetľujú si. Po 

tejto diskusií pokračovali prítomní v praktickej ukážke zapracovania tém FG do učebných 

materiálov, ktorú prezentovala Ing. Šťastná. Pre prítomných pripravila krátku ukážku ako 

tému Výrobky z medového a lístkového cesta pre žiakov 2. ročníka učebného odboru cukrár 

spojila s témou FG – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov.  

13. Závery a odporúčania: 
 

a) prezentovanie upravených učebných materiálov pre žiakov, ktorí nemajú prístup k online 

vyučovaniu počas dištančnej formy vyučovania – PaedDr. Murínová, 

b) v prípade návratu k prezenčnej forme vyučovania v odboroch murár, stolár zabezpečiť 

v maximálnej možnej miere realizovanie odborného výcviku na získanie praktických 

odborných zručností. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  17.12.2020 

Trvanie stretnutia: od  14:30 hod   do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Aneta Bodnárová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Bc. Marek Hárendácsik  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Oľga Chrťanská  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Alena Šoltésová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Alena Šťastná  Spojená škola Modrý 

Kameň 

6.  PaedDr. Klaudia Murínová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Kamila Turoňová  Spojená škola Modrý 

Kameň 



8.  Štefan Turza  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Bc. Gabriel Vízi  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Juraj Zolcer  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


