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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Oboznámenie sa členov klubu s plánom práce klubu na ďalšie obdobie a rozdelenie aktivít. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Téma stretnutia:  

 

Oboznámenie sa s rámcovým programom jednotlivých stretnutí v šk. roku 2021/2022 

 

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti má v školskom roku 2021/2022 

naplánovaných 10 stretnutí. Témy stretnutí sú obsiahnuté v pláne práce PK.  

Jednotlivé stretnutia členov klubu budú zamerané na:  

 výmenu skúseností z výuky HTML jazyka a analýzu možností vytvárania www 

stránok žiakmi; 

 tvorbu a využívanie online testov pri hodnotení žiakov; 

 výučbu správnej prezentácie žiakov; 

 hľadanie možností uplatňovania medzipredmetových vzťahov na hodinách 

informatiky, aplikovanej informatiky a ekonomiky; 

 rozvoj digitálnej gramotnosti na hodinách informatiky, aplikovanej informatiky, 

ekonomiky. 

 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s činnosťou klubu a podľa plánovaných tém 

stretnutí si rozdelili prípravu na jednotlivé stretnutia klubu. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

Pedagogický klub má v rámci svojej činnosti aj v budúcom období zabezpečovať 

jednotlivým členom klubu zvyšovanie ich pedagogických kompetencií poskytovaním 

priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít za využívania 

moderných didaktických postupov, metód a prostriedkov poskytujúcich inovácie vo 

vzdelávaní.  
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