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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

 

Vyhodnotenie práce pedagogického klubu. Zhodnotenie činnosti klubu podľa plánu práce v členení 

podľa jednotlivých polrokov. Tvorba písomného výstupu klubu za obdobie 2. polroka. Sumarizácia 

odporúčaní z činnosti klubu za celý šk. rok. Aktualizácia cieľov v činnosti pedagogického klubu na 

budúci školský rok.  

 

 

Kľúčové slová: 

Vyhodnotenie práce, tvorba písomného výstupu klubu, aktualizácia cieľov na najbližšie obdobie 

 

 

Použité skratky: 

EKO predmety - ekonomické predmety 

TVVP – tematický výchovno-vzdelávací plán 

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. Zhodnotenie práce pedagogického klubu za šk. rok 2021/2022 

2. Tvorba písomného výstupu klubu za obdobie 2. polroka 

3. Stanovenie cieľov na ďalší šk. rok 

4. Diskusia, záver 

 
Hlavná téma stretnutia:  

 

Vyhodnotenie práce pedagogického klubu v 2. polroku šk. roka 2021/2022 a aktualizácia cieľov na 

budúci školský rok.  

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 
Posledné stretnutie klubu ekonomických zručností sa realizovalo prezenčnou formou za účasti 

všetkých členov klubu. Za 2. rok projektu sme absolvovali 20 stretnutí klubu, sčasti prezenčnou 

formou a sčasti dištančnou formou s využitím aplikácie MS Teams. 

Koordinátorka klubu Ing. Kolenková otvorila posledné stretnutie, privítala členov klubu 

a oboznámila ich s témou stretnutia – vyhodnotenie práce pedagogického klubu za 2. rok projektu 

a aktualizácia cieľov na budúci šk. rok 2022/2023. 

Úvod stretnutia sme venovali rekapitulácii činnosti klubu za obdobie šk. roka v členení podľa 

jednotlivých polrokov. 

V rámci 1. polroka sme sa v súlade s plánom práce klubu venovali nasledovným témam: oboznámenie 

sa s plánom práce klubu, rozbor a aktualizácia učebných osnov a TVVP, Edupage, integrácia žiakov 

so ŠVVP v EKO predmetoch (v diskusii s výchovnou poradkyňou), riešenie modelových úloh a 

návrhy nových súvislých príkladov pri práci s účtovnými programami a hotelovým softvérom v 

predmete ICR, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov pri práci s odbornými časopismi, 

internetovými zdrojmi, rozvíjanie IKT zručností žiakov a učiteľov pri práci s elektronickými 

formulármi rôznych štátnych inštitúcii v predmetoch HGM a PRN. 

Počas 2. polroka sme sa na zasadnutiach klubu stretávali spočiatku online v prostredí MS Teams, 

následne už prezenčne. Podľa plánu práce klubu sme sa venovali nasledujúcim témam: využitie online 

testov dostupných na webe zameraných na finančnú gramotnosť a ich využitie v EKO predmetoch, 

prípadové štúdie a tvorba typov zmlúv využiteľných v predmetoch EKO a PRN, prepájanie 

vedomostí a zručností žiakov v predmetoch SJL, INF a EKO pri riešení projektov (podnikateľský 

plán), využitie medzipredmetových vzťahov v ekonomických predmetoch, riešenie modelových úloh 

z účtovnej agendy miezd, finančných účtov, účtovanie majetku, využitie marketingového mixu pri 

vypracovaní podnikateľského plánu, zapájanie žiakov do odborných ekonomických súťaží, 

vypracovanie podkladov pre klasifikáciu a hodnotenie v jednotlivých ekonomických predmetoch, 

záver stretnutí v mesiaci jún patril opäť zhodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, 

zhodnoteniu vplyvu dištančného vzdelávania na dochádzku a študijné výsledky žiakov. 

Súčasťou posledného stretnutia členov klubu bolo aj postupné vypracovanie obsahu písomného 

výstupu za 2. polrok šk. roka. Každý člen klubu pripraví návrhy svojich výstupov podľa tém, ktorým 

sme sa venovali v 2. polroku. Dotvoríme tak portfólio učebných postupov a materiálov, ktoré môžu 

byť dobrou inšpiráciou na zvýšenie atraktivity vyučovania pre učiteľov EKO predmetov. 

 

V diskusii sme postupne prešli na stanovenie si cieľov práce klubu v ďalšom šk. roku. Činnosť klubu 

sa bude riadiť už schváleným plánom práce, ktorý je vypracovaný na celé obdobie trvanie projektu, 

samozrejme so zohľadnením aktuálnej situácie, ktorú môže priniesť budúci šk. rok v súvislosti 

s vývojom pandémie. Určite bude potrebné prispôsobiť uvedenej situácii výučbu v novom šk. roku, 

počítať s kombináciou prezenčného a dištančného vzdelávania, aktualizovať opätovne učebné osnovy 

a TVVP s ohľadom na stav prebraného učiva v tomto šk. roku. 

 

V závere stretnutia sa koordinátorka klubu poďakovala členom za ich aktívny prístup a spoluprácu 

v rámci činnosti klubu. Všetci členovia sa zhodli na tom, že stretnutia klubu naplnili ich očakávania 

a boli jednoznačne prínosom pre ich ďalšiu pedagogickú prácu. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Zo stretnutia klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery a odporúčania: 

• činnosť klubu naplnila stanovené ciele v súlade s plánom práce klubu v 2. roku projektu, 

• stretnutia členov klubu boli prospešné a priniesli mnohé inšpirácie  do ďalšej pedagogickej 

práce učiteľov EKO predmetov s cieľom podnietiť aktivitu žiakov k štúdiu EKO predmetov, 

• vytvorené portfólio učebných materiálov, didaktických postupov s vyžitím inovatívnych 

vyučovacích metód bude sprístupnené v rámci súborov klubu v aplikácii MS Teams 

a zároveň v školskej knižnici Edupage, 

• v ďalšom šk. roku obohatiť stretnutia klubu skúsenosťami získanými účasťou na rôznych 

školeniach, webinároch zameraných na rozvoj IKT zručností učiteľov,  

• zamerať sa na rozvoj žiakov nielen v rámci vyučovania (s využívaním inovatívnych 

vyučovacích metód), ale rozvíjať zručnosti žiakov aj ich zapájaním do rôznych 

ekonomických súťaží, kde mi mohli uplatniť svoje ekonomické, čitateľské a IKT zručnosti. 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Marta Kalinová 
15. Dátum 23. 06. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Antónia Kolenková 
18. Dátum 23. 06. 2022 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, učebňa E4 

Dátum konania stretnutia: 23. 06. 2022 

Trvanie stretnutia:  od 15.00 hod do 18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Antónia Kolenková  Hotelová akadémia 

Prešov 

2. Ing. Marta Kalinová  Hotelová akadémia 

Prešov 

3. Ing. Ján Kuchárik  Hotelová akadémia 

Prešov 

4. Ing. Petra Miháliková  Hotelová akadémia 

Prešov 



5. PhDr. Marek Šebej, MBA  Hotelová akadémia 

Prešov 

6. Ing. Monika Tóthová, PhD.  Hotelová akadémia 

Prešov 

7. Ing. Slavomíra Turčinová  Hotelová akadémia 

Prešov 

8. Ing. Daniela Vargová  Hotelová akadémia 

Prešov 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


