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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
Hlavným cieľom klubu ekonomických zručností je zamerať sa na aplikáciu čitateľských – 
komunikačných, finančných a IKT zručností na hodinách odborných ekonomických predmetov 
s cieľom skvalitniť odborné vzdelávanie a prípravu študentov s ohľadom na potreby trhu práce. 
 
Oboznámenie sa s plánom práce v 3. roku činnosti klubu a jednotlivými stretnutiami pedagogického 
klubu.  
 

Definovanie špecifických problémov pri výuke ekonomických predmetov s ohľadom na žiaka, 

návrhy riešení. Úpravy UO a TVVP pre žiakov so ŠVVP. 

 

Kľúčové slová: 

čitateľská, komunikačná, finančná gramotnosť, podnikateľské zručnosti a IKT gramotnosť, špecifiká 

výučby ekonomických predmetov, žiaci so ŠVVP. 

 

Použité skratky: 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

UO – učebné osnovy 

TVVP – tematicky výchovno-vzdelávací plán 

ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

EKO predmety – ekonomické predmety 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
1. Oboznámenie sa s plánom práce a jednotlivými stretnutiami pedagogického klubu v šk. roku 

2022/2023.  
 

2. Rozdelenie priebežných úloh pre jednotlivých členov vyplývajúce z plánu práce klubu. 

 

3. Definovanie špecifických problémov pri výuke ekonomických predmetov s ohľadom na 

žiaka, návrhy riešení. Úpravy UO a TVVP pre žiakov so ŠVVP. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

V úvode 1. stretnutia klubu ekonomických zručností v šk. roku 2022/2023 koordinátorka klubu Ing. 

Antónia Kolenková oboznámila členov s plánom práce a jednotlivými stretnutiami klubu. Keďže klub 

zahŕňa učiteľov viacerých ekonomických predmetov – HGM, EKO, ÚČT, PRN, MKT – došlo 

k rozdeleniu priebežných úloh pre jednotlivých členov v súlade s témami podľa plánu práce klubu 

v 3. roku trvania projektu, ale už len za 1. polrok šk. roka.  

Z analýzy minulého šk. roka a po diskusii o súčasných potrebách, ktoré vyžaduje trh práce od 

absolventov odborných škôl + vychádzajúc z odporúčaní Sprievodcu šk. rokom 2022/2023 sme si 

určili, ktoré UO a TVVP je potrebné aktualizovať na nový šk. rok. Rozsah učiva i používané 

vyučovacie metódy sme si určili tak, aby bolo možné využiť ich počas prezenčného, ako aj počas 

možného dištančného vzdelávania.  

Súčasťou aktualizácie v novom šk. roku je aj definovanie špecifík pri výuke ekonomických 

predmetov s ohľadom hlavne na žiakov so ŠVVP. Urobili sme si analýzu počtu žiakov a ich 

obmedzení, ktoré majú na základe správ z CPPPaP. Podľa stanovených odporúčaní sme postupne 

navrhli úpravy hlavne TVVP – individuálne podľa jednotlivých žiakov a predmetov, ktorých sa to 

týka. Všeobecne možno konštatovať, že úpravy sa týkajú hlavne väčšej časovej dotácie pri 

vypracovaní úloh, písomiek a testov, úpravy prístupu pri komunikácii so žiakom, v niektorých 

prípadoch zjednodušenie úloh pri ich prepočtoch. 

 

Cieľom nášho klubu bude aj v tomto šk. roku doplniť online knižnicu učebných materiálov 

v Edupage, aby sme ich mohli cez štandardy vzájomne zdieľať, a tak sa inšpirovať a inovovať svoju 

výučbu. Zároveň sme sa cez garantov jednotlivých predmetov dohodli, ktoré prierezové témy zahrnú 

do UO a TVVP. 

 

Na záver stretnutia sme sa opäť oboznámili s ponukou vzdelávania pre učiteľov, ako aj s ponukou 

ekonomických súťaží pre žiakov a prediskutovali spôsob zapojenia sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Aj v novom šk. roku chceme svoju činnosť zamerať na rozvíjanie čitateľskej, finančnej a digitálnej 

zručností žiakov. Chceme sa zdokonaliť vo využívaní aplíkácii MS Teams počas prezenčného aj 

možného dištančného vzdelávania, či nových funkcií Edupage, zapojiť sa do nových programov 

v rámci JA Slovensko aj v rámci extra hodín v predmete Ekonomika tak, aby výučba bola pre žiakov 

motivačnou a mohli sa tak zdokonaľovať aj samotní žiaci, keďže uvedené zručnosti sú z pohľadu 

uplatniteľnosti na trhu práce nevyhnutnou výbavou každého ekonomicky aktívneho človeka.  

V rámci činnosti klubu chceme aj naďalej vzájomnou výmenou skúseností, prezentáciou používaných 

vyučovacích metód v jednotlivých ekonomických predmetoch vypracovať porftólio inovatívnych 

metód, ktoré prispejú k lepšiemu a efektívnejšiemu spôsobu učenia sa žiakov, k nadobudnutiu 

praktických zručností, ktoré využijú v praxi. Výmenou skúseností skvalitniť svoju prácu a výučbu 

žiakov. 

Odporúčame učiteľom EKO predmetov sledovať ponuky školení a kurzov, zamerať sa v tomto šk. 

roku na výber aj nových vhodných ekonomických súťaží pre žiakov, kde by mohli uplatniť svoje 

ekonomické, čitateľské a IKT zručnosti. 
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