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11. Manažérske zhrnutie: 

 

 

Krátka anotácia: 

Výmena skúseností z využitia medzipredmetových vzťahov v ekonomických predmetoch, diskusia 

o možnosti zlepšenia využitia vedomostného portfólia žiakov z iných predmetov. 
 
Kľúčové slová: 

Medzipredmetové vzťahy 

Vedomostné portfólio 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

 

 

Použité skratky: 

EKO predmety – ekonomické predmety 

PČOZ MS – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

EKO zručnosti – ekonomické zručnosti 

HGM – hotelový a gastronomický manažment 

EKO - ekonomika 

MKT - marketing 

ICR – informatika v cestovnom ruchu 

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. Využitie medzipredmetových vzťahov v ekonomických predmetoch 

2. Diskusia 

3. Záver 

 

Hlavná téma stretnutia:  

Výmena skúseností z využitia medzipredmetových vzťahov v ekonomických predmetoch, diskusia 

o možnosti zlepšenia využitia vedomostného portfólia žiakov z iných predmetov. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Na dnešnom stretnutí Klubu EKO zručností sme sa opäť venovali téme medzipredmetových 

vzťahov. Aj práve prebiehajúca PČOZ MS je príkladom uplatnenia poznatkov viacerých predmetov 

pri jej realizácii, konkrétne hlavne odborných technologických a ekonomických predmetov. Nielen 

počas písomnej prípravy, ale aj počas praktickej realizácie žiaci aplikujú svoje vedomosti 

a zručnosti v závislosti od pracovnej pozície, ktorú vykonávajú. Žiaci výrobného strediska 

využívajú svoje vedomosti a zručnosti z technológie prípravy pokrmov, technologických cvičení, 

ekonomiky a praxe, žiaci odbytového strediska čerpajú hlavne z techniky obsluhy, praxe, 

ekonomiky a manažmentu a žiaci – manažéri uplatňujú poznatky hlavne z EKO predmetov ako 

HGM, EKO, MKT a ICR. Realizáciou konkrétnej akcie si precvičujú vzájomnú komunikáciu, 

delegovanie úloh, dodržiavanie termínov pri ich vypracovaní, učia sa hodnotiť prácu svojich 

priamych podriadených. V diskusii sme sa zhodli na tom, že práve delegovanie a kontrola plnenia 

úloh je pre niektorých žiakov - manažérov problémom, ťažko sa im oddeľujú vzťahy školské – 

kamarátske a vzťahy pracovné, do ktorých počas realizácie akcie vstupujú. Pri hodnotení 

spolužiakov, ktoré je súčasťou vyúčtovania akcie častokrát konštatujú, že majú problém 

spolužiakov ohodnotiť podľa stanovených kritérií. 

Počas stretnutia sme sa venovali aj záverečnej fáze PČOZ, ktorá spočíva vo vypracovaní 

vyúčtovania akcie hlavným manažérom. Ide o dokument, na ktorom skupinovo pracujú viacerí 

manažéri (podľa jednotlivých úsekov – výrobné stredisko, odbytové stredisko, zásobovanie, 

marketing). Ich úlohou je s pomocou MS Office a programu ALFA (program na spracovanie 

jednoduchého účtovníctva) vypracovať záverečné vyúčtovanie akcie – porovnanie plánovaných 

a skutočných výdavkov, vyčíslenie hospodárskeho výsledku akcie (zisk/strata), vyčíslenie 

mimoriadnych výdavkov a hlavne zaúčtovanie príjmov a výdavkov v programe ALFA 

s vypracovaním pokladničnej knihy a peňažného denníka. Aj samotné vyúčtovanie je postavené na 

využití vedomostného portfólia EKO predmetov a predmetu ICR. 

Na záver Ing. Kolenková pripravila a odprezentovala kolegom návrh pokynov pre žiakov k 

vypracovaniu vyúčtovania akcie. Uvedený dokument bude súčasťou písomného výstupu klubu v 2. 

polroku a zároveň bude slúžiť žiakom ako pomôcka pri vypracovaní vyúčtovania akcie. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Zo stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

• podporovať spoluprácu učiteľov PK ekonomických a technologických predmetov pri 

príprave zadaní a realizácii PČOZ MS. Spolupracovať aj s kolegami ďalších PK (napr. SJL, 

INF) pri návrhoch úloh, 
• venovať dostatočný čas príprave zadaní, realizácii a vyúčtovaniu PČOZ MS,  

• formulovať návrhy na zlepšenie priebehu a organizácie akcií zo strany učiteľov, ale aj 

samotných žiakov, 

• podporovať samostatnosť a kreativitu žiakov, nechať im priestor na realizáciu ich nápadov 

pri návrhoch jedál, nápojov, kultúrneho programu, samotného priebehu akcie. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


