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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: cloud, operačný systém, vzdialené manažovanie 

 

Krátka anotácia: Klubu spolupráce učiteľov ANJ (anglického jazyka) a SIE (sieťových technológií) 

sa zúčastnilo 8 pedagógov, ktorí sa zúčastňujú klubových aktivít  a pravidelne pracujú v takto 

zameranom klube. 

Programom  klubového stretnutia bolo informovanie kolegov o výučbe odbornej angličtiny a venovali 

sme sa obsahu druhej kapitoly druhej až štvrtej podkapitoly CCNA 1 vzdelávacieho prostredia 

Netacad, v ktorom prebieha výučba žiakov v predmete SIE k témam aktuálne trendy v sieťach 

 

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

• Overovanie vedomostí z ANJ a SIE testami a úlohami v EduPage 

• Druhá až štvrtá podkapitola druhej kapitola CCNA1 –informácie o operačných systémoch  

 a možnostiach vzdialeného manažovania sieťových zariadení 

• Ukážka vzdelávacieho materiálu 

 

Prvým bodom programu stretnutia bola diskusia o spôsobe vyučovania odbornej angličtiny a SIE. 

Učitelia anglického jazyka a sieťových technológií používajú EduPage na overovanie vedomostí. 

http://www.spsehalova.sk/


Učitelia si môžu v tomto prostredí vytvoriť vlastné texty a testy. V tomto prostredí si žiaci overia svoje 

vedomosti. 

V ďalšom bode sme si predstavili obsah  druhej až štvrtej podkapitoly druhej kapitoly CCNA1, ktorá 

sa zaoberá operačným systémom IOS na ktorom pracujú  sieťové zariadenia. Informácie sa týkali aj 

práce v simulačnom programe Packet Tracer, možností on line spolupráce, spôsobov riešenia 

videokonferencií, možnosťami BYOD – Bring Your Oown Device, s ktorým sa dnes stretávame aj 

v bežnom živote 

V poslednom bode sme si predstavili ukážku učebného textu pre žiakov, ktorý obsahovo zodpovedá 

posledným častiam druhej až štvrtej podkapitole druhej kapitoly CCNA1 –informáciám o aktuálnych 

a nových trendoch v sieťach BYOD – priniesť si vlastné zariadenie do školy a na ňom pracovať. 

Venovali sa aj práci v simulačnom programe Packt Tracer, v ktorom si žiaci môžu vytvoriť vlastnú 

sieť s rôznymi zariadeniami, ktoré si vedia konfigurovať a testovať ich správanie sa v rôznych 

podmienkach. 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej 

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa členovia venovali oboznámeniu sa 

s učebnými textami a ďalších informácií druhej až štvrtej podkapitoly druhej kapitoly CCNA1 a 

spôsobom jeho výučby. 

Odporúčania: 

1. Vzájomne si vymieňať skúsenosti a odovzdávať vedomosti z odbornej angličtiny získané na 

klube spolupráce. 

2. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdať ich ostatným kolegom v rámci 

zasadnutí predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov a spolupráce. 

3. Navrhnúť tému z prostredia Netacad, ktorej sa budeme venovať na najbližšom klube. 

4. Navrhnúť formu učebných textov, ktoré by sme mohli využívať vo vyučovacom procese 

predmetov sieťové technológie a odbornej angličtiny. 
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