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Krátka anotácia: Klubu pedagógov 21.storočia sa zúčastnilo 6 pedagógov. Na základe 

potreby vlastného odborného rozvoja a napredovania v technických zručnostiach prejavili 

zúčastnení pedagógovia záujem o osvojenie a rozvinutie zručností v práci s programom 

MICROSOFT OFFICE 365, ku ktorému škola zabezpečila  všetkým pedagógom a žiakom 

vlastné kontá. 

V rámci rozvíjania a upevňovania zručnosti pri využívaní daného programu sa členovia 

v klube venovali vytváraniu  teamsov a práci v nich.  

 

Rámcovým programom klubového  stretnutia dňa 7.10.2020 bolo zameranie sa na praktické 

ukážky a cvičenia pre používanie komunikačných softvérov a aplikácií. Značná časť 

stretnutia bola venovaná práci s programom Microsoft office 365. Pedagógovia prejavili 

snahu a záujem o ovládanie daného programu a rozšírenie si schopností pracovať v ňom. Na 

základe úvodného školenia lektora spoločnosti Microsoft pokračovali v práci s programom 

pod lektorským vedením, inštruovaním a usmerňovaním vedúceho klubu, ktorý prácu 

s Microsoft office 365  dokonale ovláda. Svoje zručnosti v ovládaní programu ochotne s 

kolegiálnym a profesionálnym prístupom  odovzdával zúčastneným členom klubu. 

 

http://www.spsehalova.sk/


Na predchádzajúcom stretnutí sa zúčastnení venovali téme on-line vzdelávania, ktoré sa vo 

veľmi krátkom čase stala opäť realitou. K dokonalejšiemu vedeniu online vzdelávania 

v značnej miere napomohlo praktické prehlbovanie zručností zameraných na využívanie 

programov vhodných na túto formu vzdelávania. 

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

 

• Využitie odporúčaní z predchádzajúceho stretnutia 

• Možnosti nastavenia rozvrhu pre online vzdelávania 

• Práca s programom MICROSOFT 

• Vytvorenie  TEAMSOV 

• Komparácia možnosti vypracovania a zdieľania učebných materiálov žiakom 

 

Úvod stretnutia  klubu pedagógov 21. storočia bol zameraný na zhodnotenie situácie narastajúcej 

chorobnosti žiakov a tým nasledujúcej nevyhnutnosti poskytnutia inej formy vzdelávania. 

 

Z dôvodu prudkého narastania počtu nakazených na COVID-19 v SR členovia klubu podávali návrhy 

na možnosti úpravy rozvrhu pre plnohodnotné realizovanie online vzdelávania v prípade, že daná 

situácia nastane.  

Zároveň sa doriešili požiadavky na doplnenie technického vybavenia učební a nastavenie pc 

a notebookov tak, aby  v prípade potreby všetci pedagógovia plynulo bez technických obmedzení 

prešli na online vzdelávanie. 

 

Ďalším bodom stretnutia boli praktické cvičenia s používaním komunikačných softvérov. Všetci 

zúčastnení sa prihlásili do svojich kont Microsoft office 365 a pod usmerňovaním vedúceho klubu 

pracovali s daným programom. Vedúci klubu vytvoril Team klub 21.storočia, ku ktorému priradil 

všetkých členov klubu. Títo následne medzi sebou komunikovali, plánovali a vyvolávali stretnutie, 

pripravovali a zdieľali učebný materiál. Každý člen sa snažil vytvoriť vlastný team, do ktorého si 

pridal žiakov, ktorých bude vyzývať na pripojenie sa k účasti v konkrétnom čase počas online 

vzdelávania.  

 

Pomocou inštrukcií vedúceho klubu sa všetci pripojili na video hovor a skúšali medzi sebou 

komunikovať.  Na záver vedúci klubu ostatným členov názorne predviedol, ako  každý z nich v rámci 

využitia programu Microsoft office 365 v online vzdelávaní môže na diaľku zdieľať vzájomnú 

komunikáciu so všetkými prítomnými, ktorí budú po výzve v online pripojení. 

 

Vynikajúca technická zdatnosť, odbornosť a profesionalita  vedúceho klubu  je vysoko  oceniteľná 

a využiteľná v rámci profesijného rozvoja ako aj rozvíjaní kvality medziľudských vzťahov.  

Okrem osvojovania si technických zručností si členovia klubu medzi sebou vymieňali skúsenosti 

a spoločne sa snažili dospieť k záveru, akým spôsobom by mali  čo najlepšie pripraviť žiakov 

končiacich ročníkov k úspešnému ukončeniu vzdelávania a zvládnutiu maturitnej skúšky a akou 

formou robiť vyučovanie  zaujímavejším. 

 

Posledným bodom bolo vzájomné  porovnávanie skúseností s  využívaním možností zdieľania 

učebných materiálov. Každému z členov bola bližšia iná možnosť zdieľania od mailovej podoby cez 

Edupage po MS office 365. Spoločne  sa zhodli na tom, že pri využívaní spôsobu zdieľania učebných 

materiálov a organizovania dištančného vzdelávania sa prispôsobujú možnostiam žiakov. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo opäť svoje veľké  opodstatnenie a význam pre 

dosiahnutie vyššej   kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. Vzájomnou  komunikáciou 



a vymieňaním pedagogických a odborných skúseností sa účastníci venovali problematike technickej 

zdatnosti, potrebe dokonalého ovládania techniky a programov, využívanie možností, ktoré ponúka 

program MS office 365 a v rámci neho vytváranie teamsov, ktoré majú vynikajúcu využiteľnosť 

v systéme online vzdelávania.   

 

Odporúčania: 

 

1. Navrhnúť vhodné riešenie pre efektívne nastavenie  rozvrhu v prípade nevyhnutného online 

vzdelávania. 

2. Vzájomne si  vymieňať  skúsenosti zamerané na dosiahnutie  zodpovedného prístupu 

k využitiu online vzdelávania.   

3. Využívať získané technické zručnosti a poznatky odovzdávať  ostatným kolegom v rámci 

zasadnutí  predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov a spolupráce. 
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