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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. Mimoriadne stretnutie klubu 

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 prvom mimoriadnom stretnutí klubu gramotnosti 

v technike obsluhy. Témou stretnutia klubu je podávanie návrhov na prácu členov PK OTP 

vyučujúcich predmet technika obsluhy podľa systému práce klubu gramotnosti v technike obsluhy. 

 

Členovia klubu sa zhodli na tom, že by bolo prínosom pre PK OTP stretávať sa aj naďalej 

v pravidelných intervaloch a na stretnutiach pokračovať v konštruktívnych dialógoch v zmysle 

schváleného plánu práce predmetovej komisie odborných technologických predmetov na aktuálny 

školský rok. 

Členovia klubu by v  prvom rade do svojich plánov stretnutí chceli zahrnúť aj aktualizačné 

vzdelávanie v rámci predmetovej komisie OTP ako aj v rámci ostatných predmetových komisií. 

Program aktualizačných vzdelávaní bude prerokovaný na začiatku školského roka na porade 

predmetovej komisie s ohľadom na aktuálnosť tém v aktualizačnom vzdelávaní. 

Medzi ďalšie programy stretnutí by členovia radi zaradili spracovanie ďalších tematických celkov  

s ohľadom na personalizované prístupy vo vyučovaní. 

 

Stretnutia členov PK OTP sa dohodnú vždy na začiatku školského roka, aby nebola prerušovaná ich 

pravidelnosť. 

13. Závery a odporúčania: 
 

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

- pravidelné stretnutia členov PK OTP môžu prispievať k efektívnej činnosti predmetovej komisie 

v školskom roku a riešiť tak bezodkladné vzniknuté situácie a prípadne problémy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, miestnosť C2 

Dátum konania stretnutia: 08.02.2023 

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 MD Hotelová akadémia Prešov 

6. MVDr. Júlia Mihályová  Hotelová akadémia Prešov 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


