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Krátka anotácia:  

Témou stretnutia  klubu pedagógov 21. storočia bol prehľad a využitie HW a SW na škole. Prítomní 

si vymieňali informácie a skúsenosti o dostupnom hardwarovom a softwarovom vybavení a jeho 

využití v rámci vzdelávacieho procesu. Prehľad o aktuálnom vybavení a využívaní je priebežne 

aktualizovaní tímom, ktorý na škole zodpovedá za jeho kvalitu, funkčnosť a potrebu rozšírenia, 

doplnenia, nakoľko  dané ovplyvňuje  priebeh a úroveň vzdelávacieho aj mimovzdelávacieho procesu 

na škole. Daný tím zabezpečuje okrem funkčnosti aj rozšírenie a modernizáciu vybavenia, rôzne 

licencie a komunikáciu s firmami, ktoré škole zastrešujú procesy v oblasti HW a SW.  

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

 

• Hardware 

• Software  

 
Vedúci pedagogického klubu je dominantným členom tímu, ktorí sa na škole venuje aktivitám 

zameraných na funkčnosť a kvalitu HW a SW vybavenia, ich modernizácie a obnove. V rámci 

stretnutia odovzdával informácie o pripravovanej obnove HW pre ŠO informačné a sieťové 

http://www.spsehalova.sk/


technológie. Ostatní prítomní sa informovali o potrebe a možnostiach obnovovania kont MS office 

365 a prideľovaní licencii ADOBE a Sketchup.  

Počtom žiakov, ktorých škola vzdeláva vzrastá opotrebovanie vybavenia. Nakoľko je to oblasť, ktorá 

sa veľmi rýchlo vyvíja je zároveň dobou požadujúca obnova a modernizácia. Prítomní si vymieňali 

informácie o vnímaní prichádzajúcich HW a SW na trh o možnostiach, ktoré prichádzajúce novinky 

so sebou prinášajú. Spoločne sa zhodli na rýchlom vývoji, ktorý poskytuje žiakom obrovské možnosti 

k napredovaniu vo vzdelávaní, no v značnej miere je to finančná záťaž pre školu  aj rodičov žiakov. 

S modernizáciou SW a HW sú potrebné aj preškolenia pedagógov. Vedúci pedagogického klubu 

informoval účastníkov stretnutia o predkladaní záujmu o vzdelávania v tejto oblasti digitálnemu 

koordinátorovi, ktorého úlohou je zabezpečiť príslušné vzdelávanie  pre pedagógov prípadne 

zrealizovať preškolenie. 

12. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia plní svoj účel. Výmena názorov a skúseností bola 

zameraná na prehľad a využitie HW a SW nie len v rámci školy ale aj ponukou na trhu, od 

ktorej sa odvíja modernizácia a obnova v škole. 

Odporúčania: 

Naďalej sa zameriavať na výmenu skúseností k danej téme. 
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