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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 
Tvorba portfólia – úloh/testov/materiálov pre žiakov z predmetu HGM, MKT, ÚČT Analýza 
dostupných informácií, ich spracovanie s využitím IKT. Využitie modulov programu JA Slovensko 
– ich aplikácia vo vyučovacom procese. Tvorba úloh v module Zručnosti pre úspech. 
 

Kľúčové slová: 

Portfólio úloh, testov 

JA Slovensko 

modul Zručnosti pre úspech 

program Rozbehni sa! 

 

Použité skratky: 

JA Slovensko – Junior Achievment Slovensko 

HGM – hotelový a gastronomický manažment 

MKT – marketing 

ÚČT – účtovníctvo 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
1. Ja Slovensko a ponuka modulov pre stredné školy 
2. Zručnosti pre úspech – program a jeho aplikácia v predmete HGM/MKT 
3. Ukážky úloh/testov z daného modulu 
4. Diskusia 
5. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Naša škola už niekoľko rokov využíva vybrané programy v rámci Ja Slovensko. Tento školský rok 

sme to rozšírili o nový program „Zručnosti pre úspech“. Všetky tieto programy pomáhajú žiakom 

pochopiť základné ekonomické princípy, zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov a učia ich finančne 

plánovať svoju budúcnosť, pomáhajú hľadať žiakom nové riešenia pre rozvoj podnikavosti, správne 

a zodpovedne sa rozhodovať vo svojom súkromnom a profesijnom živote. Program Zručnosti pre 

úspech u žiakov rozvíja predovšetkým proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, schopnosť riešiť 

problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Zapojením žiakov do tohto 

programu u nich rozvíjame zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie, aj prácu 

v tíme. Tento program je vhodné aplikovať na predmete HGM pri preberaní tematického celku, 

ktorého súčasťou je tvorba podnikateľského plánu a na predmete MKT v rámci cvičení počas celého 

školského roka. Hlavnou myšlienkou programu je rozpracovanie podnikateľského nápadu, s ktorým 

by mohli byť žiaci reálne úspešní na trhu. Nadstavbou tohto programu je projekt „Rozbehni sa!“, do 

ktorého sme taktiež zapojení so žiakmi piateho ročníka na predmete MKT. Rozbehni sa! dáva žiakom 

aj možnosť otestovať, či ich nápad by mohol byť úspešný na trhu. Ak áno, potom môžu žiaci začať 

s reálnym podnikaním, keďže je predpoklad, že bude úspešné. Plusom programov Ja Slovensko pre 

učiteľov a žiakov je, že dávajú možnosť pracovať s učebnými materiálmi, úlohami a testami 

v elektronickej podobe. Na záver stretnutia sa všetci prítomní zhodli na tom, že využívanie 

a uplatňovanie takýchto programov je veľkým prínosom pre našich žiakov, pretože si môžu prakticky 

vyskúšať čo obnáša podnikanie – od myšlienky až po fungujúci biznis.  

 

12. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- rozvíjať finančnú gramotnosť a komunikačné zručnosti na hodinách odborných predmetov 

prostredníctvom praktických aktivít v rámci Ja Slovensko, 

- popularizovať a aktivizovať žiakov zo strany učiteľov s cieľom rozvíjať podnikavosť 

a schopnosť riešiť problémy,  

- rozvíjať kreatívne myslenie u žiakov prostredníctvom práce na vlastnom nápade, 

- rozvíjať prezentačné a sebaprezentačné zručnosti u žiakov, 

- naučiť žiakov a viesť ich k tímovej práci, 

- pozývať do školy na diskusie a prednášky odborníkov z praxe, ktorí budú motivovať žiakov 

k podnikavosti. 
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