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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

Oboznámenie sa s aktuálnym stavom v oblasti vyučovania s ohľadom na 

COVID-19. Konkretizácia problémov s dištančnou výukou v oblasti vyučovania 

praktického vyučovania. Zhodnotenie softwarových aplikácii podporujúcich 

dištančné vzdelávanie. Úprava vybavenia učebne 514. Diskusia a výmena 

skúseností medzi pedagógmi. 

 

kľúčové slová: 
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praktických skúseností,  vybavenie žiakov počítačovou technikou, internetové 

pripojenie, rýchlosť pripojenia, obnova vybavenia učební IKT technikou, 

pomenovanie kladov a nedostatkov, filmovanie pomocou mobilov, GDPR. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Počítačové vybavenie učební pre predmety odborného vzdelávania a ich využitie pre 

predmety praktického vyučovania, využitie počítačového vybavenia školy a vlastného 

vybavenia. 

 Zhodnotili sme vybavenosť učební pre odbornú výuku a ich vhodnosť pre 

predmety praktického vyučovania. 

 Vymenili sme si skúsenosti s dištančným vzdelávaním 

 Doplnili sme vybavenie učebne 514 IKT technikou. 

 Konkretizovali sme problémy vznikajúce s výrobou prezentácií v oblasti 

praktického vyučovania. 

 Zhodnotili sme kladný záujem žiakov o online vyučovanie, ako je počet 

prihlásených žiakov a ich aktivita na online hodinách. 

 Kladne sme zhodnotili ponuku zo strany ministerstva školstva o navýšenie 

dátových balíkov pre vyučujúcich, nakoľko nie všetky priestory školy je možné 

pokryť eternetovou sieťou školy. 

 Chýba  priama interakcia medzi učiteľom a žiakom. 

 Zhodli sme sa na jednotnom využívaní softwarov pre dištančné vzdelávanie. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Kladne sme zhodnotili doplnenie vybavenia školy a vyučujúcich výpočtovou technikou. 

V rámci možností zrušiť časové obmedzenie v programe ZOOM. V rámci možností 

zlepšiť vybavenie technikou jednotlivých žiakov, či už formou zapožičania, prenájmu 

a pod., brať do úvahy, že niektorí pochádzajú z viac detných rodín a o techniku sa delia 

viacerí. Konštatovali sme, že žiaci by v rámci odbornej prípravy mali navštevovať 

školské dielne hoci aj v obmedzenom počte, lebo praktické skúseností sa dištančnou 

formou nahradiť nedajú. 
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