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11. Manažérske zhrnutie: 

 

  Hlavným cieľom klubu bude pripraviť žiakov pre trh práce a ďalšie zvyšovanie si odbornosti a   

kvalifikácie pre lepšie podmienky uplatnenia sa na trhu práce. Rámcovým cieľom klubu gramotnosti 

v technike obsluhy je príprava takých aktivizujúcich činnosti pre žiakov  v predmete technika 

obsluhy, ktoré budú slúžiť na zlepšenie čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov, 

ktorí v súčasnej dobe majú čoraz väčší problém pracovať s textom, učebnicou, pracovnými listami – 

písomnými informáciami, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote, počas štúdia a v práci. Zároveň 

bude zlepšovať IKT gramotnosť žiakov tvorbou manuálov pre spracovanie prezentácii v programe 

Prezi a Power Point ako nástroj na prezentáciu svojho portfólia pri pracovných pohovoroch. 

 

Kľúčové slová: 

Čitateľská gramotnosť, čitateľská zručnosť, čitateľská stratégia, čitateľská zručnosti, školský 

vzdelávací program, učebné osnovy, tematický výchovno-vzdelávací plán, IKT gramotnosť, 

prezentácie 

 



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

 

1. Záverečné stretnutie pedagogického klubu a vyhodnotenie projektu 

Stretnutie klubu gramotnosti v technike obsluhy sa realizovalo prezenčne v priestoroch hotelovej 

akadémie v Prešove v miestnosti C2. Na stretnutí sa zúčastnili všetci členovia klubu. Klub sa konal 

v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod.  

 

Vedúca klubu privítala všetkých členov na poslednom stretnutí klubu gramotnosti v technike obsluhy. 

Témou stretnutia klubu bolo vyhodnotenie práce pedagogického klubu a vyhodnotenie projektu.  

Vedúca klubu poďakovala všetkým členom za ich aktívny prístup a prácu, ktorú v rámci klubu 

vykonávali.  

Po prvých pochybnostiach, nejasnostiach a nie jasnej vízii sa členovia na stretnutiach  klubu cítili 

veľmi dobre, vykonali množstvo užitočnej práce. Počas stretnutí sa diskutovalo o jednotlivých 

stanovených témach, preberali sa medzi predmetové vzťahy, vymieňali sa skúsenosti, dávali 

a dostávali sa veľmi potrebné a užitočné rady medzi kolegami. Jednotlivé stretnutia vždy prebiehali 

v príjemnej pracovnej atmosfére. 

Členovia klubu skonštatovali, že témy, ktoré členovia klubu na jednotlivých stretnutiach rozoberali 

majú pre ich ďalšiu pedagogickú prax veľký prínos.  

Počas trvania projektu sa niektoré stretnutia klubu realizovali aj dištančnou formou a aj napriek 

situácii vzniknutej v súvislosti s pandémiou Covid 19 a následnou dištančnou formou vzdelávania 

prebiehali podľa rámcového plánu a naplnili svoj obsah. Členovia klubu sa zhodli na tom, že 

vzniknutá situácia ich v rámci klubu inšpirovala k riešeniu situácii, ktoré sa tým dostali do popredia, 

poukázala aj na nutnosť zapracovať na IT zručnostiach a práci s IKT. 

Problematika učebných štýlov, aktívneho učenia sa, čitateľských stratégii členov klubu priblížila 

k personalizovanému vyučovaniu, čo je do budúcna prínos pre ich pedagogickú prax v rámci 

prenechávania kompetencii žiakom a zvyšovania ich aktivity a riadenie vlastného učenia sa. 

Mladší členovia získali cenné skúsenosti v rámci osvedčenej pedagogickej praxe s prácou 

s jednotlivými vyučovacími metódami, starší členovia klubu obohatili svoje vedomosti o nové 

poznatky z oblasti IKT zručností, ktoré im pomohli lepšie zvládnuť napríklad aj dištančnú formu 

vyučovania. 

Na záver členovia klubu skonštatovali, že stretnutia klubu počas trvania projektu naplnili ich 

očakávania a vykonali mnoho užitočnej práce, ktorú zužitkujú pri vyučovaní všetci vyučujúci v rámci 

predmetu technika obsluhy. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo stretnutia členov klubu zručností v technike obsluhy vyplynuli nasledovné závery a odporúčania: 

 

- Členovia klubu sa zhodli na tom, že stanovené ciele klubu boli splnené 

Náplňou klubu bolo zdieľanie predgogických skúseností z overenej  pedagogickej praxe, aplikovanie 

inovatívnych metód nielen na hodinách techniky obsluhy ale aj implementovanie medzipredmetových  

vzťahov ako aj aplikovanie európskych štandardov v oblasti  IKT zručnosti do výchovno 

vzdelávacieho procesu v predmete technika obsluhy. 

Cieľom stretnutí klubu bolo taktiež spracovanie materiálov pomocou ktorých chceme u žiakov 

dosiahnúť: 

-porozumenie a schopnosť implementácie IKT zručnosti, 

-rozvíjanie zručnosti pri práci s balíkom Microsoft office pri práci s programom Excel, PowerPoint, 

Word, Outlook a iné. 

-implementovanie IKT zručnosti pri rýchlom a precíznom vyhotovovaní písomností rôzneho 

charakteru. 

Ďalším cieľom stretnutí klubu bolo zlepšiť čitateľskú gramotnosť. Čitateľská gramotnosť je 

porozumenie a používanie písaných textov a uvažovanie o nich pri potrebné pri dosahovaní osobných 

cieľov, rozvíjaní vlastných vedomostí a schopností a pri podieľaní sa na živote spoločnosti. Dôležitú 

úlohu majú komponenty ako sú štruktúra a forma textu, činnosti spojené s porozumením textu a 

situácia čítania.  



Členovia klubu na stretnutiach navrhli činnosti čitateľskej gramotnosti na vybraný rozsah učiva 

predmetu technika obsluhy pre prvý, druhý a tretí ročník v priebehu 3 rokov. Chceme tým dosiahnuť: 

- získavanie informácií 

- porozumenie 

- interpretácia 

- uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie 

- uvažovanie o forme textu a jej hodnotenie 

 

Hlavným cieľom je pripraviť žiakov pre trh práce a ďalšie zvyšovanie si odbornosti a   kvalifikácie 

pre lepšie podmienky uplatnenia sa na trhu práce. Či sa tieto ciele podarí naplniť ukáže budúcnosť. 
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Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, miestnosť C2 

Dátum konania stretnutia: 25.1.2023 

Trvanie stretnutia: od 15:00 hod do 18:00  hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 



1. Ing. Adela Vašková  Hotelová akadémia Prešov 

2. Ing. Lucia Bučková  Hotelová akadémia Prešov 

3. Mgr. Ľudmila Krompaská  Hotelová akadémia Prešov 

4. MVDr. Jozef Šenko  Hotelová akadémia Prešov 

5. Mgr. Dominika Franková  Hotelová akadémia Prešov 

6. MVDr. Júlia Mihályová  Hotelová akadémia Prešov 
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