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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Štvrté stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 22.10.2020. Zúčastnili sa na ňom všetci 

členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s programom 

stretnutia. Oboznámenie s programami Zoom, Discord, Meet. 

Kľúčové slová:  

online výučba, možnosti video a audio konferencií 

 



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

 

Hlavné body a témy stretnutia: 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Oboznámiť členov s programom stretnutia 

3. Online platformy na dištančné vzdelanie 

4. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Mgr. Kinga Borbély, koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala všetkých 

členov pedagogického klubu. Následne každého oboznámila s programom stretnutia.  

Prítomní pedagógovia diskutovali o možnostiach dištančného vzdelávania. 

Členovia pedagogického klubu predstavili programy, ktoré používali počas jarných mesiacov 

dištančného vzdelávania. 

PaedDr.  Melinda Kosziba oboznámila členov pedagogického klubu s programom Discord, s 

ktorým má skúsenosti. Rozprávala o výhodách  a o nedostatkoch programu. 

Mgr. Renáta Bírócziová predstavila aplikáciu Meet, s ktorým sa tiež bez  problémov dá nadviazať 

kontakt so žiakmi. Potrebovať k tomu budú iba založiť si adresu v gmail. 

Mgr. Kinga Borbély poukázala na výhody programu Zoom. Počas jarných mesiacov sa jej 

používanie tejto online platformy osvedčilo. Žiaci po stiahnutí aplikácií, aj z mobilých telefónov 

sa vedeli zapojiť do vyučovania. 

Členovia diskutovali aj o možnostiach online extra hodín.  

 

Pedagógovia sa zhodli v tom, že online platformu si musia zvoliť tak aby bolo najvhodnejším pre 

žiakov, ale aby taktiež spĺňal požiadavky pedagóga. 

V závere sa koordinátorka poďakovala všetkým členom za účasť na stretnutí.   

 

 

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu sa  zhodli v tom, že oboznámia sa s programami, vhodných na 

online vyučovanie. 

 

Odporúčania: 

1. naďalej uplatňovať vo vyučovaní inovatívne metódy; 

2. preštudovanie možností online extra hodín 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 22.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 



č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Adriána Mojzeš   ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

2. PaedDr. Ildikó Rošková  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

3. Mgr. Alexandra Csányi  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

4. Mgr. Renáta Bírócziová  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

6. Mgr. Kinga Borbély  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

7. PaedDr. Melinda Kosziba  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

 

 


