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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: odborná literatúra 

 

Desiate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme:  

Štúdium odbornej literatúry (administratíva a korešpondencia, informatika, aplikovaná 

informatika) 

Stretnutie klubu bolo zamerané na objasnenie štúdia odbornej literatúry v predmetoch informatika, 

aplikovaná informatika a administratíva a korešpondencia. Pozornosť sa venovala aj dôležitosti štúdia 

odbornej literatúry pri zostavovaní metodických materiálov z informatiky (INF), aplikovanej 

informatiky (API), administratívy a korešpondecie vhodných (ADK) pre praktické využitie na SOŠPg 

sv. CaM, ale aj dôležitým internetovým zdrojom.  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Štúdium odbornej literatúry (administratíva 

a korešpondencia, informatika, aplikovaná informatika) 

3. Diskusia 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

 

K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Štúdium odbornej literatúry 

(geografia, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie) 

 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii
https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii


Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) predstavenie dôležitosti štúdia odbornej literatúry v predmetoch INF, API, ADK 

b) objasnenie získavania informácií pre učiteľov INF, API, ADK 

c) prezentovanie rôznych elektronických informačných zdrojov – relevantné, nezaujaté, 

dôveryhodné  zdroje 

d) špecifikáciu dôveryhodných internetových zdrojov z INF, API, ADK 

e) skúsenosti z praxe – animácie, pracovné listy, videoukážky, práce žiakov, digitálne hračky -  

bee – bot, včielka cestovateľka, grafické programy pre deti 

 

K bodu 3 

Prítomní členovia pedagogického klubu spoločne diskutovali o prezentovaných internetových 

stránkach ale aj videách, o ich efektívnom využití a zaradení do vyučovania a vzájomne si vymieňali 

aj svoje skúsenosti z praxe.  

13. Závery a odporúčania: 
 

K bodu 4 
 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Štúdium odbornej literatúry (administratíva 

a korešpondencia, informatika, aplikovaná informatika) 

 

Dohodli sa, že budú využívať prezentované internetové stránky vo vyučovaní informatiky 

a aplikovanej informatiky:  https://tech.sme.sk/c/22664372/najskor-bol-kralom-internetu-potom-na-

smiech-internet-explorer-konci.html 

https://www.trend.sk/spravy/google-prepoji-podmorskym-kablom-usa-braziliou-uruguajom-

argentinou, https://www.root.cz/, https://www.hoax.cz/hoax/, https://ucimenadialku.sk/distancne-

vzdelavanie/zdroje, http://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/index.php 

Vo vyučovaní predmetu administratíva a korešpondencia budú využívať efektívne aj tieto internetové 

zdroje: https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/vzor-zivotopisu 

https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/motivacny-list/vzor-motivacneho-listu/ 

https://www.tlaciva-online.sk/tlacivo-vzor/ziadost-o-prijatie-do-zamestnania/ 

https://www.slsp.sk/sk/informacie-o-banke/dokumenty/dokumenty-na-stiahnutie 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Rozvíjať u žiakov ich digitálne zručnosti prostredníctvom využívania  rôznych internetových stránok 

vhodných vo vyučovaní INF, API a ADK. Využívať vo vyučovaní rôzne edukačné videá, prácu 

s digitálnou hračkou – bee – bot, pracovné listy pre žiakov, rôzne grafické programy pre deti. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  

  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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15. Dátum 21. jún 2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  21. 6. 2021  

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 


