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Úvod 

Metodická príručka sa priamo viaže na stáž, ktorá sa venuje téme školského webu v kontexte 

výtvarnej výchovy. 

V súčasnosti predstavuje internet množstvo podnetov ale aj spôsobov ako informácie získať, ale 

aj ako ich prezentovať a zdieľať. Základná škola má okrem výchovno-vzdelávacích úloha aj množstvo 

ďalších dôležitých podnetov a kontextov, ktoré zdieľa, poskytuje iným užívateľov, žiakom, rodičom aj 

širšej verejnosti. Z dôvodu tohto širšieho kontextu je dôležité, aby zdieľanie informácií bolo nielen 

korektné, ale aj vizuálne pútavé a zaujímavé. 

Učiteľ výtvarnej výchovy v rámci svojich profesionálnych kompetencií má aj kompetenciu 

odbornú. Odborná (výtvarná) kompetencia vo svojom obsahu má aj participáciu na vizuálnej 

prezentácii v rámci školského webu s cieľom propagácie školy, triedy, žiakov a otvoreniu sa ku 

komunitnému životu školy. 

Metodická príručka je svojím zameraním určená pre študentom v pregraduálnom štúdiu v odbore 

výtvarnej edukácie a výtvarnej edukácie v kombinácii. Veríme však, že môže byť zároveň inšpiráciou aj 

pre iných učiteľov a študentov. 

 

          autorka 
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1 Školský web 

1.1 Webové stránky 

Pod webovou stránkou všeobecne rozumieme dokument, ktorý je zvyčajne v jazyku HTML/XHTML 

dostupný pomocou HTTP protokolu, ktorý prenáša informácie z webového servera a zobrazuje stránku 

vo webovom prehliadači používateľa. Webové stránky (z ang. web pages) sa spoločne označujú World 

Wide Web, skratkou www. Webové stránky majú svoju adresu v sieti internetu tzv. Internetovú 

doménu. 

K stránkam na webe sa zvyčajne pristupuje zo spoločného koreňového URL nazvaného domovská 

stránka a zvyčajne sú uložené na fyzicky rovnakom webovom serveri (Mikuľák, 2013). 

Orientáciu používateľa zabezpečuje na webe navigácia webového sídla, medzi navigačné nástroje 

patrí napr. mapa stránok, vyhľadávanie a pod. 

 

1.2 Statické a dynamické stránky 

Základný rozdiel medzi statickými a dynamickými stránkami je ten, že statické stránky sú 

nemenné. Statické stránky majú celý obsah vyskladaný v jednom súbore a je jednoduchšie uskutočniť 

ich zmenu. Dynamické stránky majú v jednotlivých súboroch len časti stránok. Ich úprava a spravovanie 

je dynamické, sú prepojené s databázou a môžu meniť svoj obsah podľa toho, čo užívateľ vyžaduje 

(Mikuľák, 2013). 

Našim cieľom nie je vysvetľovanie procesu programovania a vytvárania webových stránok, 

chceme len uviesť základné informácie. 

 

1.3 Školské webové stránky 

V súčasnosti už takmer každá základná škola má aj svoje webové sídlo. Vzhľad a dizajn webových 

stránok škôl je rôzny, sú na rôznej vizuálnej aj užívateľskej úrovni. 

Webové stránky, alebo webové projekty (Řezáč, 2016) možno rozdeliť na tri základné skupiny. 
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Tab. 1 Rozdelenie webových projektov 

webové projekty 

webová prezentácia 

e-shop 

webová aplikácia 

Zdroj: Řezáč (2016) 

 

Webová prezentácia je zameraná na ovplyvňovanie správania sa určitej skupiny ľudí a užívateľov. 

E-shop predáva produkty, alebo služby, jeho cieľom je prezentácia produktov ale predovšetkým ich 

priamy predaj. Webová aplikácia rieši určitý problém užívateľa prostredníctvom sebe samej. Nie je 

kanálom na predaj, ale zapadne do života človeka, ktorý ju používa (Řezáč, 2016). 

Školské webové stránky by sme na základe predchádzajúcej štruktúry mohli zaradiť do prvej 

skupiny, teda ide o webovú prezentáciu. Škola na svojom webe prezentuje informácie prostredníctvom 

ktorých sa snaží ovplyvniť rodičov, žiakov a iných ľudí, ktorí hľadajú informácie o danej škole. 

Pri príprave webu je vhodné rozdeliť do jednotlivých fáz. 

 

Tab. 2 Fázy dizajnérskeho procesu 

fázy dizajnérskeho procesu 

objavovanie pochopenie zadávateľa, návrh 

užívateľský výskum pochopenie potencionálnych návštevníkov 

návrh webu analýza získaných informácií, návrh 

evalvácia overenie 

Zdroj: Řezáč (2016) 

 

 

Na základe prezentovaných fáz by bolo možné analyzovať dostupné vybrané webové stránky škôl 

a navrhnúť ich úpravy. To však nie je naším zámerom. 

Webové stránky všeobecne aj webové stránky škôl sú úspešné, ak napĺňajú nasledovné kritériá.  
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Tab. 3 Kritériá úspešných webových stránok 

kritériá úspešných webových 

stránok 

web musí byť správne 

usporiadaný 

je zobrazený obsah a potom navigácia 

súčasťou hlavičky sú odskoky na 

navigáciu 

v rámci navigácie je odskok späť na 

stránku 

v päte je prepínač na štandardné 

zobrazenie webu 

web musí byť rýchly 

neobsahuje presmerovanie stránok 

kaskádovité štýly sú v jednom súbore 

postupné nahrávanie obsahu 

web musí mať výrazné 

a dostatočne veľké prvky 

dôležité tlačítka sú väčšie 

medzi aktívnymi prvkami sú medzery 

okolo aktívnych prvkov je neviditeľná 

oblasť 

web je nezávislý na stavoch 

po nájazde myšou 

prispôsobenie mobilnému prehliadaču 

popisky formulárov sú umiestnené nad 

poliami  

pole formulárov sú systematicky 

označené 

Zdroj: Řezáč (2016) 

Príprava úspešnej webovej stránky školy je proces, ktorý je náročný a vyžaduje profesionálny 

prístup. 

Obr. 1 Stratégia prípravy webu 

 

Zdroj: Řezáč (2016) 

 

 

  

stratégia

dizajnfunkčnosť 
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2 Základná škola 

2.1 Charakteristika základnej školy 

Základná škola je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR definovaná ako inštitúcia, 

ktorá v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania príslušného zákona podporuje rozvoj 

osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 

a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje 

žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 

potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 

 

Tab. 4 Typy základných škôl 

typy základných škôl 

základná školu so všetkými 

ročníkmi 

plnoorganizovaná základná 

škola 

základná školu, ktorá nemá 

všetky ročníky 

neplnoorganizovaná základná 

škola 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Základná škola má spravidla deväť ročníkov. Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa 

vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň 

základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty 

ročník. 

Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v základných školách vymedzujú 

štátne vzdelávacie programy. 

 

Tab. 5 Vzdelávanie v základných školách 

V základnej škole s vyučovacím 

jazykom slovenským sa 

vzdelávajú 

žiaci 1. až  4. ročníka podľa inovovaných štátnych 

vzdelávacích programov pre 

primárne vzdelávanie, 

žiaci 5. a 9. ročníka podľa inovovaných štátnych 

vzdelávacích programov pre nižšie 

stredné vzdelávanie, 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti môže žiak 

získať niektorý zo stupňov základného vzdelania. 

 

Tab. 6 Stupne základného vzdelávania 

primárne vzdelanie (ISCED 1) získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň 

základnej školy alebo žiak s 

mentálnym postihnutím 

absolvovaním posledného ročníka 

základnej školy 

dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s 

doložkou 

nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň 

základnej školy 

dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s 

doložkou. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Základná škola, podľa súčasnej platnej legislatívy, je jednou z inštitúcií, kde si deti a žiaci plnia 

povinnú školskú dochádzku. Patrí do sústavy škôl, ktoré tvoria školskú sústavu škôl zaradených do siete 

škôl. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona (245/2008 Z.z) 

podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 

tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 

pracovnej a telesnej.  

Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 

potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú 

základné vzdelanie.  

Pre kvalitné fungovanie základnej školy je nevyhnutné využívať všetky moderné digitálne 

technológie, ktoré škole pomôžu s propagáciou, ale aj s informovaním a sprostredkovaním rôznych 

informácií žiakov, rodičov, verejnosti a komunite. Školský web je jedno z dôležitých súčastí tejto 

funkcie. 
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3 Stáž – školský web 

 

Cieľom stáže je realizácia aktivít zacielených zameraná na prípravu webovej stránky školy v 

spolupráci s učiteľmi. Webová stránka by mala reflektovať nielen moderné trendy, ale aj potreby 

konkrétnej školy. Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa 

zameranej na aktivity a činnosti výtvarného charakteru spojené s prácou s digitálnymi technológiami 

pri príprave webovej stránky školy.  

Študenti sa oboznámia s praktickým používaním vybraných webových šablón: 

• formálna stránka žiackych výtvarných diel ako kritérium publikovania na webe,  

• proces digitalizácie žiackych diel,  

• ochrana osobných údajov GDPR,  

• komunikácia prostredníctvom webovej stránky,  

• komunikácia smerom ku vzniku webovej stránky. 

 

Tab. 7 Podmienky realizácie stáže – digitálne technológie pre školu 

Forma stáž 

Rozsah 10 hodín 

Určenie študenti 2. ročníka magisterského stupňa 

študijný program výtvarná edukácia/výtvarná edukácia v kombinácii 

podmienky absolvovania pre študenta reflexívny denník 

podmienky pre cvičného učiteľa hodnotenie študenta 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3.1 Podmienky pre študenta  

Podmienky absolvovania stáže vychádzajú z obsahu, ktorý je zadefinovaný v informačnom liste 

stáže. Stráž sa realizuje na základnej škole, predovšetkým na druhom stupni. Stáž je charakteristická 

pobytom v reálnom prostredí, v našom prípade ide o základnú školu. 

Rozsah stáže je zadefinovaný na 10 hodín. To znamená, že študent je povinný zúčastniť sa stáže 

v plnom rozsahu. 

Stáž školský web je určená pre študentov druhého ročníka magisterského štúdia  študijných 

odboroch výtvarná edukácia a výtvarná edukácia v kombinácii. Uvedená stáž nie je priamo viazaná na 

konkrétny povinný alebo povinne voliteľný predmet študijného programu. 



13 

 

 

3.1.1 Podmienky absolvovania stáže pre študenta 

 

Študent je povinný zúčastniť sa stáže v plnom požadovanom rozsahu. Zúčastňuje sa 

a spolupracuje s cvičným učiteľom pri napĺňaní podmienok. 

 

 

Tab. 8 Reflexívny denník študenta zo stáže 

úvodná strana názov stáže, meno a priezvisko študenta, ročník, študijný odbor, 

katedra, akademický rok 

informácie o škole názov a adresa cvičnej školy, ročník, meno cvičného učiteľa 

zadané úlohy vypracované  

záver celkové zhodnotenie stáže 

prílohy  fotografie zaujímavej výtvarnej tvorby žiakov zo stáže, alebo 

návrhov webu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tab. 9 Úlohy ku stáži 

Ú
LO

H
Y 

oboznámenie sa s konkrétnou webovou stránkou 

školy a jej jednoduchá analýza 

vizuálna prezentácia žiackej tvorby na webe školy vo 

forme návrhu (vizuálne spracovanie, krátky popis 

stratégie) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Reflexívny denník študent odovzdáva po absolvovaní stáže, v stanovenom termíne, 

v elektronickej verzii. Návrh formy reflexívneho denníka je uvedený v prílohe č. 1. 

3.2 Podmienky pre cvičného učiteľa 

Cvičný učiteľ, u ktorého študenti realizujú stáž je učiteľom výtvarnej výchovy na druhom stupni 

základnej školy. Učiteľ je kvalifikovaný na výučbu predmetu výtvarná výchova a má aspoň 5 rokov 

pedagogickej praxe. Vedie stáž študentov, počas realizácie stáže komunikuje so študentmi a zadáva im 

úlohy konkretizované na podmienky školy a triedy.  

Cvičný učiteľ vytvorí hodnotenie študenta a posúdi jeho participáciu počas stáže, ktoré je vo forme 

hodnotiaceho hárku a je uvedený v prílohe č. 2. 
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Záver 

Metodická príručka sa venuje obsahovej a formálnej stránke realizácie stáže. Stáž školský web nie 

je viazaná na konkrétny predmet študijného programu. Študenti študijného programu výtvarná 

edukácia a výtvarná edukácia v kombinácii prostredníctvom absolvovania stáže získajú nové 

kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a prezentácie školy prostredníctvom webových 

stránok so zámerom propagácie školy. 

Metodická príručka poskytuje v teoretickej oblasti len základnú orientáciu v problematike webu 

a základnej školy. Študent si svoje odborné spôsobilosti rozšíri prostredníctvom ďalšej adekvátnej 

odbornej a vedeckej literatúry. 

Praktická časť metodickej príručky obsahuje základný rámec pre študenta k úspešnému 

absolvovaniu stáže, ako rozsah, podmienky a obsah reflexívneho denníka zo stáže aj s úlohami pre 

študenta. Okrem toho obsahuje aj základný obsahový rámec pre cvičného učiteľa a hodnotiaci hárok 

študenta, ktorý cvičný učiteľ bude vypisovať. 
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Prílohy 

Príloha 1 Reflexívny denník študenta 

Reflexívny denník študenta je neodmysliteľnou súčasťou úspešného absolvovania stáže. Obsahuje 

uvedené minimálne súčasti a jednotlivé úlohy. Študent si môže denník upraviť len čiastočne, základná 

štruktúra je povinná a predstavuje jeho minimálnu podobu.  

 

 

Príloha 2 Hodnotiaci hárok študenta pre cvičného učiteľa 

Hodnotiaci hárok určený pre cvičného učiteľa. Cvičný učiteľ vyplní hodnotiaci hárok pre každého 

študenta, ktorý sa zúčastní stáže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  
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Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÍVNY DENNÍK 

stáž 

Školský web 

 

 

 

 

 

 

 

meno a priezvisko študenta: 

ročník štúdia: 

študijný program: 

katedra: 

akademický rok:  
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Informácie o cvičnej škole 

 

Miesto a adresa cvičnej školy 

Meno cvičného učiteľa/učiteľov 

 

Vyjadrenie študenta k dojmom zo školy 

 

 

 

 

 

Úlohy k absolvovaniu stáže – školský web 

oboznámenie sa s webovou stránkou školy, jej 

jednoduchá analýza, vyjadrenie názoru 

 

 

 

 

 

vizuálna prezentácia žiackej tvorby na webe školy vo 

forme návrhu (vizuálne spracovanie, krátky popis 

stratégie) 

 

 

 

 

 

Celkové zhodnotenie stáže 

 

 

 

 

Fotodokumentácia (nepovinné) 
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Príloha č. 2 

Hodnotiaci hárok študenta zo stáže 

Základná škola:  

Vyučovací predmet: výtvarná výchovy 

Ročník/y:  

Cvičný učiteľ:  

 

Stáž:  školský web 

Meno a priezvisko študenta:  

Uveďte na škále výkon študentky/študenta: 0 je žiadny alebo veľmi slabý výkon v danej oblasti; pričom 5 je 
vynikajúco zvládnutý, tvorivo dotiahnutý výkon.  

Zhodnotenie úrovne komunikácie študenta na stáži 

 

 

Zhodnotenie úrovne participácie študenta na stáži 

 

 

 

Zhodnotenie úrovne naplnenia úloh študenta počas stáže 

 

 

Záverečné zhodnotenie, vyjadrenie cvičného učiteľa a návrh hodnotenia študenta, A – E, resp. FX 

 

 

Dátum a miesto:                                                                           Podpis cvičného učiteľa: 
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