
Súkromná základná škola, Kechnec 13, 04458 Kechnec 

 

 

        IČO:          kontakt:                             Internet:  

     42407036                         riaditel@szskechnec.eu                       https://szskechnec.edupage.org/ 

        0903572550 

Pred dvoma rokmi  sme sa po vzore škôl z Košíc podujali zorganizovať metodický deň (MD) Tablety 

v školách. Na základe vysokej účasti (65 pedagógov) a pozitívnej spätnej väzby zorganizujeme 

podobný aj tento rok v čase polročných prázdnin, teda 3.2.2017, s názvom "Učme s technológiami 

bezpečne", a to vďaka podpore z grantu Nadácie Orange, pod záštitou Obecného združenia občanov 

telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec a v spolupráci s O.Z.Preventista - združením 

pre bezpečnosť a prevenciu, Akademiou Alexandra s.r.o., Edulab n.o. a Microsoft Slovakia. 

MD bude mať charakter konferencie, kde budú zastúpené: 

 

 Odborné prednášky. Lektormi budú:  

o Jaroslav Oster, súdny znalec v oblasti IT, O.Z.Preventista - združenie pre bezpečnosť 

o Tatiana Hajduková, Akadémia PZ SR, Bratislava 

o Ivan Bacigál, PZ SR, Bratislava 

 

 Workshopy pre  

o  1.stupeň ZŠ  

 Martina Chalachánová, Akademia Alexandra s.r.o. a  

 Miloš Belik, Edulab n.o., ktorí vám predstavia možnosti riešenia výuky 

bezpečnosti na internete prostredníctvom eUčebníc  dostupných už aj na našich 

školách –  InFóoorMatika s Alexandrou a Moja prvá škola. 

o  2.stupeň ZŠ a stredné školy  

 Zuzana Molčanová, Microsoft Slovakia a  

 Jarmila Janisková zo SPŠ v Novom Meste nad Váhom, ktoré vám predstavia 

riešenia  pre školy, ako je OneNote Class Notebook či aplikácie vhodné na 

vyučovanie matematiky, ale ja ďalších predmetov 

 

 Ukážky z praxe (pedagógovia, ktorí sú ochotní podeliť sa s nami so skúsenosťami, ako riešia 

problematiku bezpečnosti na internete v ich škole. Krátke 5-10 minútové vstupy, prezentácie 

školských projektov). 8. februára je Deň pre bezpečnejší internet, bude skvelé inšpirovať sa 

navzájom.  

Nakoľko v dotazníku môže každý pedagóg uviesť, že má záujem prezentovať aktivity školy z oblasti 

prevencie IT kriminality, presný harmonogram upresníme až tesne pred MD. Plánovaný čas je: 

8:00- 8:30 registrácia 

8:30– 14:00 prednášky, občerstvenie, workshopy, obed. Ukážky dobrej praxe budú zaradené 

priebežne. 

Miesto konania: GTA v Košiciach na Zbrojničnej ulici. 

V prípade, že máte záujem o účasť, prípadne aj o príspevok, prosím vyplňte registračný formulár a 

obratom ho pošlite, najneskôr do 22.1.2017. Najneskôr týždeň pred metodickým dňom dostane každý 

zaregistrovaný účastník mail s bližšími pokynmi. Počet miest je limitovaný kapacitou konferenčnej 

miestnosti. 

 

Odkaz na registráciu: 

https://goo.gl/forms/oqNz0kVA3j24DrRm1 

 

Za organizátorov: 

Ibolya Straussová,  

riaditeľka SZŠ Kechnec 
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