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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. Problémy 

s hardwarovým vybavením. Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi. 

 

kľúčové slová: 

 software ZOOM, ANY DESK, výroba filmových sekvencií, naberanie praktických 

skúseností,  vybavenie žiakov počítačovou technikou, internetové pripojenie, rýchlosť 

pripojenia, 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. 

 Konštatovali sme problémy s vybavením školy s ohľadom na výrobu krátkych filmov 

pre názorné ukážky výroby v školských dielňach. 

 Učitelia pri online vyučovaní musia využívať freewarový software na dištančnú výuku, 

ktorý je časovo obmedzovaný. 

 Škola nevlastní hardwarové ani softwarové vybavenie pre výrobu krátkych filmov. 

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

žiakov a ich aktivita na online hodinách. 

 Konštatovali sme rozdielnu vybavenosť žiakov PC technikou , internetovým pripojením 

a dátovými balíkmi. 

 Chýba  priama interakcia medzi učiteľom a žiakom. 

 Zjednotiť používaný software pre dištančné vyučovanie. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

V rámci možností doplniť vybavenie školy hardwarom a softwarom. Podľa možností 

doplniť vybavenie učiteľov výpočtovou a audiovizuálnou technikou. 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. 
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