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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 krátka anotácia,  

 

Python je moderný a veľmi výkonný programovací jazyk, ktorý je výstižný, čitateľný a 

ľahšie sa na ňom dá naučiť ako väčšina ostatných, napríklad C ++ alebo Java, a preto je 

veľmi obľúbený na školách a univerzitách. Jedna vec, ktorá pomáha pri ľahkom učení, je, 

že je k dispozícii pokročilá, dosť náročná funkcia zvaná „objektovo orientované 

programovanie“ (OOP), ktorá však nie je povinná, takže sa jej môžeme pôvodne vyhnúť a 

potom ju začať používať. 

 

 kľúčové slová  - Python, VSCode, vývojové prostredie, program, syntax jazyka, knižnice, 

grafika, udalosti, metódy, 

 

       

 

 



 

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

 Úvod a organizačné pokyny 

o Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava dokumentačných materiálov. 

 Prezentácia: 

- naučíme sa v našich programoch využívať tzv. udalosti, ktoré vznikajú v bežiacej 

grafickej aplikácii, buď aktivitami používateľa (klikanie myšou, stláčanie klávesov), 

alebo operačného systému (tikanie časovača). Na úvod si pripomenieme, čo už vieme o 

grafickej ploche. Pomocou metód grafickej plochy Canvas (definovanej v 

module tkinter) kreslíme grafické objekty: úsečku, elipsu, obdĺžnik, text 

- pomocné metódy manipulujú s už nakreslenými objektmi 

- metódy umožňujú postupne zobrazovať vytváranú kresbu 

- ako v grafických programoch reagovať na udalosti od myši a klávesnice 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
         

Python je najviac vyučovaný textový programovací jazyk na svete, pretože je moderný, výkonný, 

výstižný a dá sa ľahko naučiť. Python je obľúbený u profesionálnych programátorov a je to hlavný 

jazyk v pozadí YouTube, Instagramu a mnohých ďalších známych stránok. Programátori Pythonu 

patria medzi najlepšie platených programátorov na planéte a v USA zarábajú priemerné platy viac 

ako 100 000 dolárov ročne. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


