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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

konfigurácia v programe, aplikácia Kahoot, prostredie Cisco Packet 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej  hodiny z  počítačových sietí 

 

Otvorené hodiny budú zamerané na medzipredmetové vzťahy v odborných predmetoch 

elektrotechnika, mechatronika, prax, pneumatika, elektronika, počítačové siete, technická 

grafika,výmenu skúsenostia návrhy nových metód vo vyučovaní.  

 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


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

1. Koordinátorka klubu privítala členov klubu technikov a oboznámila ich s programom 

stretnutia. 

2. Na tomto stretnutí sa členovia klubu technikov venovali počítačovým sieťam, zamerali sa na 

medzipredmetové vzťahy. Témou otvorenej hodiny bol protokol Etherchannel. Na začiatku 

hodiny sa žiaci stručne oboznámili s protokolom cez výučbový portál netacad, ktorý je 

v anglickom jazyku. Následne sa žiaci presunú do výučbového prostredia Cisco Packet 

Tracer, kde sa naučia konfiguráciu protokolu cez video na portáli YouTube, ktoré je taktiež 

v anglickom jazyku. Žiaci sa okrem spomínaného protokolu zdokonaľujú aj v anglickom 

jazyku. Samotná konfigurácia v programe PT je tiež po anglicky. Na záver hodiny si žiaci 

precvičia svoje novo nadobudnuté vedomosti v aplikácií Kahoot, ktorá je medzi žiakmi veľmi 

obľúbená. 

3. V rámci diskusie sa členovia klubu zhodli na tom, že aplikácia Kahoot je výborný nástroj na 

osvojovanie a precvičovanie si vedomostí nielen z predmetu počítačové siete ale aj všetkých 

iných predmetov. Žiaci medzi sebou súperia, vidia svoje skóre – body dostávajú nielen za 

správnu odpoveď ale aj za rýchlosť odpovede. Zároveň majú aj spätnú väzbu ihneď po zadaní 

odpovede a uplynutí časového limitu, ktorým je ohraničená každá otázka. 

4. V závere stretnutia členovia klubu vytvorili zoznam vyučovacích metód, ktoré by sa mali 

použiť na vysvetlenie a upevňovanie učiva z danej témy. 

13. Závery a odporúčania: 
 

V dnešnej dobe je veľmi náročné vybrať správnu a čo najlepšiu formu výučby. Jeden štýl osvojovania 

si učiva nemusí v triede vyhovovať každému. Výukové programy ako je netacad, cisco packet tracer 

či kahoot sú výbornou pomôckou pre učiteľa, ktorý v týchto programoch dokáže vytvoriť materiál, 

zaujímavý pre žiakov cez obraz, zvuk a aj hru – súťaž. Pridanou hodnotou môže byť výklad inej 

osoby napríklad cez YouTube. 
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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. 

 

 

 


