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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: BOZP 2. – 7. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť žiakov s pravidlami, ktoré sa musia v počítačovej učebni dodržiavať 

v zmysle zachovania poriadku a bezpečnosti pri práci s PC 

 definovať žiakom čo sa smie a čo sa nesmie v počítačovej učebni 

 pripomenúť, resp. zopakovať spôsob zapínania, prihlasovania sa a vypínania PC 

Kompetencie: 

Komunikácia v materinskom jazyku: 
 rozvíjať schopnosť komunikácie medzi jednotlivcami v skupine 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky: 
 rozvíjať logické myslenie a intelektové schopnosti 

 ovládať princíp fungovania počítačovej techniky  

Digitálna kompetencia: 
 rozvíjať schopnosť práce s PC a interaktívnou tabuľou, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

zopakovanie si základných pravidiel BOZP pri práci s počítačom 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 
 schopnosť plánovať, organizovať, riadiť a viesť pracovnú skupinu pri 

praktickej aktivite – zapínanie a vypínanie PC, prihlasovanie sa pod žiacke 

konto 

 schopnosť pracovať individuálne ako aj spoločne v tíme 



Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 skupinová práca 

 samostatná práca 

 výklad 

Učebné pomôcky: 
 prezentácia popisu BOZP  

Pomôcky: 
 obrazová predloha 

Pracovný list  
Digitálne technológie: 
 PC s pripojením na internet 

 interaktívna tabuľa 
Formy: 

 vyučovacia hodina s využitím 

interaktívnej tabule  

 samostatná práca s PC 

 

 

 

Didaktický postup: 
 
I. MOTIVÁCIA 
 frontálne preverovanie vedomostí v skupine prostredníctvom interaktívnej tabule 

a aktivizačného rozhovoru zamerané s využitím zisťovacích a overovacích 

otázok, ako napr.: 

o  Akým spôsobom prichádzame na hodinu Informatiky? 

o  Aké pomôcky a prostriedky musím nosiť na hodinu Informatiky? 

o  Aké základné pravidlá treba dodržiavať na hodine Informatiky? 

o  Čo robiť v prípade nefunkčnosti počítačovej techniky v počítačovej 

učebni? 

o  Čo robiť v prípade úrazu na vyučovacej hodine? 

o  Akým spôsobom zapíname, vypíname počítač? 

o  Akým spôsobom sa prihlasujeme na vytvorené žiacke kontá? 

 

II. EXPOZÍCIA 
 učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím prezentácie na interaktívnej tabuli 

vysvetlí zásady BOZP na hodine Informatiky/Informatickej výchovy ako aj 

prevádzkový poriadok počítačovej učebne 



 učiteľ podrobne prečíta a vysvetlí zásady BOZP a prevádzkový poriadok 

s dôrazom na nasledovné javy: 

• do učebne žiak vchádza len v sprievode vyučujúceho, v prezuvkách, 

s pomôckami a prostriedkami určenými na vyučovanie 

• žiaci si skontrolujú kompletnosť počítačovej techniky a po zapnutí 

počítača aj jej funkčnosť (akékoľvek nedostatky a poruchy hlásia 

vyučujúcemu a nesnažia sa ich sami opravovať) 

• žiaci sa prihlasujú na podľa ročníkov na vytvorené žiacke kontá, každý 

žiak má možnosť vytvoriť si v danom konte svoj priečinok (cudzie 

priečinky sa neprezerajú, nemažú a ani iným spôsobom nepozmeňujú) 

• v prípade akéhokoľvek úrazu túto skutočnosť ihneď nahlásiť 

vyučujúcemu 

• v počítačovej učebni sa nepožíva jedlo a ani nápoje 

• v počítačovej učebni sa dodržiavajú základné pravidlá hygieny, t.j. 

pracovať s čistými rukami, nedotýkať sa obrazovej plochy monitora 

a po skončení práce zanechať svoj pracovný priestor v pôvodnom 

stave 

 učiteľ žiakom demonštruje zásady správneho postupu pri zapínaní a vypínaní 

počítača, s dôrazom  na vypínanie, ktoré sa realizuje prostredníctvom 

prostredia Windows a nie tlačidlom na počítačovej skrinke 

 učiteľ žiakov oboznámi s postupom pri neočakávaných situáciách, 

s lokalizáciou a použitím hasiaceho prístroja  

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia nájsť odpovede 

a riešenia pri vzniku problémových úloh 

 

III. FIXÁCIA 
 žiaci skontrolujú kompletnosť a následnú funkčnosť počítačovej techniky, 

spustia počítač, prihlásia sa na žiacke konto, vytvoria si priečinok, pomenujú 

ho svojim menom, vypnú počítač 

 

IV. ZÁVER HODINY 

 žiaci referujú záver vyučovacej hodiny, ktorá má byť zhrnutím toho, čo sa na 

vyučovacej hodine naučili a čo robili 


