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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: Deviate stretnutie – Inovatívne metódy vo vyučovaní I, analýza, určenie ich 

používania, využitie na jednotlivých predmetoch   

Kľúčové slová: inovatívne metódy , úroveň a využite na SZŠ LC, analýza súčasného stavu 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: Inovatívne metódy I. 

  

Hlavné body stretnutia:  

            1. Otvorenie 

            2. Zadefinovanie pojmu inovatívne metódy 

            3. Výber vhodnej témy, obsahu a rozsahu powerpointovej prezentácie, vymedzenie základných 

postupov, metód, foriem pri tvorbe ppt. prezentácii, aplikácia adekvátnych obrázkov, videí a prepojení.  

4. Skúsenosti z praxe 

5. Diskusia 



Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/ Mgr. Marian Skrutek, koordinátor pedagogického klubu privítal členov na stretnutí. 

2/ Koordinátor klubu Mgr. Marian Skrutek predniesol hlavnú tému stretnutia: Inovatívne metódy 

3/ Mgr. Marian Skrutek viedol prednášku na tému: Selekcia vhodnej témy, rozsahu a formy 

spracovania, pri sledovaní cieľa hodiny a výstupových štandardov pri použití powerpointovej 

prezentácie. Určenie ideálnej kombinácie textu, grafických doplnkov a hovoreného slova. 

Interpretoval ukážky postupov pri práci s textom, jeho vhodná štylizácia, možnosti získavania 

a úpravy obrázkov, práca s gif obrázkami, vloženie  alebo prepojenie videa, prepojenie na www 

stránky,  tvorba grafov v ppt..  Poukázal na pozitíva inovatívnych metód vo vyučovacom procese, 

naznačil možnosti využitia a inicioval vytvorenie predlohy pre tvorbu prezentácii a spôsobov použitia.  

4/ Členovia klubu na základe skúseností z praxe prezentovali vlastné skúsenosti s tvorbou 

a aplikovaním svojich powerpointových prezentácii. Interpretovali pri akom učive sú vhodné využitia 

a možnosti zapojenia žiakov počas hodiny. 

 5/ Diskusia prebehla medzi učiteľmi o problematike tvorbe, ich využívaní, možnostiach realizácie na 

jednotlivých predmetoch a vzájomnej koordinácii. Učitelia sa vzájomne dopĺňali akým 

najjednoduchším spôsobom a najlepšie vytvoriť prezentáciu v power pointe. 

1. Závery a odporúčania: 

  Koordinátor klubu:  

1/  Poďakoval prítomným členom za podnetné návrhy a účasť na stretnutí 

2/  Navrhol členom klubu  implementovať powerpointové prezentácie do svojich vyučovacích hodín, 

ktoré by viedli k rozvoju vedomostí žiakov. 

  

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Nagy 

3. Dátum 21.1. 2021 

4. Podpis  

5. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Marian Skrutek 

6. Dátum 22.1. 2021 

7. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Online priestor ZOOM  – ID: 473 – 442 – 7538, heslo: eMAn9u 
Dátum konania stretnutia: 21. 1. 2021; Trvanie stretnutia: od 13. 00 hod do 16. 00 hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Marian Skrutek online SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Miroslava Sekulová online SZŠ Lučenec  

3. Mgr. Eva Czaková online SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Barbora Bartošová online SZŠ Lučenec  

5. Mgr. Lívia Bolčová  online SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Beata Murín online SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Ľubomíra Martinská online SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Ladislav Nagy  online SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Miroslav Sekula online SZŠ Lučenec  

 
Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  
a podpis/y: 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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