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11. Manažérske zhrnutie:  

Téma stretnutia: Zhodnotenie práce klubu gastronomických zručností.  

Klub gastronomických zručností  pracoval v rámci projektu  Zvyšovanie kvality odborného 

vzdelávania a prípravy v Hotelovej akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce podľa 

plánu práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku jeho činnosti v septembri roku 2020. Jeho 

činnosť trvala do februára 2023 vrátane. Členovia klubu sa stretávali  v 3 hodinových 

blokoch dvakrát do mesiaca, počet členov bol 3.  Každý polrok vypracoval jeho koordinátor 

písomný výstup z práce klubu a tento výstup bol zverejnený na stránke školy. 

Počas Covid pandémie sa klub stretával online formou,  mimo pandémie sa uskutočňoval 

klub prezenčnou formou na Hotelovej akadémii. 

Cieľom stretávania členov Klubu gastronomických zručností bolo rozvíjať u učiteľov  

kompetencie uvedené v profesijnom  štandarde učiteľa strednej odbornej školy a zároveň 

u žiakov rozvíjaj kompetencie  uvedené v profile absolventa Hotelovej akadémie.  Na 



základe rozvoja uvedených zručností a kompetencií sa zvyšovala kvalita odborného 

vzdelávania na našej škole ako všeobecnovzdelávacích tak aj odborných predmetov a jej 

absolvent  bude mať vyššie predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce v svojom 

profesijnom  živote.  

 

Kľúčové slová :  profil absolventa školy, kľúčové kompetencie,  profesijný štandard učiteľa 

strednej odbornej školy, pedagogické zručnosti učiteľa,  kvalita vzdelávania,  uplatnenie sa 

na trhu práce 

 

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

V úvode stretnutia klubu koordinátorka klubu MVDr. Juliana Mihályová oboznámila 

jednotlivých členov  klubu  s témou  stretnutia – Zhodnotenie práce klubu gastronomických 

zručností.  

 

Priebeh stretnutia: 

1. Oboznámenie členov klubu  s témou pre dnešné stretnutie klubu. 

2. Diskusia členov klubu o činnosti klubu a prínose pre ich pedagogickú prácu. 

3. Odporúčania a závery zo stretnutia klubu. 

Cieľom stretnutí bola výmena skúsenosti z pedagogickej praxe pri výučbe odborných 

i všeobecnovzdelávacích predmetoch,  prehĺbenie vedomostí a zručností v problematike 

didaktiky a to problémov ako  je  aktualizácia učebných osnov a maturitných zadaní,  

rozvoj medzi predmetových vzťahov,  využívanie inovatívnych vyučovacích metód , tvorba 

portfólia príprav učiteľa, tvorba portfólia prác žiakov, sebahodnotenie žiaka a hodnotenie 

žiakov navzájom, formy hodnotenia žiakov,  komunikácia v triede, učebné štýly žiakov a ich 

využitie v praxi, práca s internetom, rozvoj IKT zručností a  materiálno- didaktické pomôcky 

v práci učiteľa. Okrem vzdelávania v uvedených problematikách si členovia vymieňali 

skúsenosti zo svojej pedagogickej praxe , rozvíjali medzi predmetové vzťahy,  diskutovali 

o aktuálnych problémoch v správaní žiakov , o možnostiach motivácie žiakov, o spôsoboch 

usmerňovanie ich práce ako na všeobecnovzdelávacích predmetoch, tak aj odborných 

predmetoch.   



V úsilí o rozvoj kompetencii  absolventa hotelovej akadémie  zároveň hľadali spôsoby 

a riešenia aj na rozvoj sociálnych a komunikačných  kompetencií  žiaka v rámci školy 

a triedy,  ale aj osobnostný rozvoj každého žiaka, rozvoj jeho tvorivosti, kritického 

myslenia, schopnosti učiť sa učiť,  reflektovať svoju prácu a vyvodiť z jej výsledkov závery 

pre ďalšiu činnosť.   

Osobitnú pozornosť sme v rámci klubu venovali žiakom so špecifickými potrebami. Hľadali 

sme metódy a spôsoby, vymieňali sme si skúsenosti z  práce s nimi podľa usmernení 

odborníkov.   

V rámci práce klubu jeho členovia  tvorili prípravy na  vyučovacie predmety, ktoré učia 

s využitím  nových poznatkov, ktoré získali na stretnutí klubu.    Sebareflexiou nad  

vyučovacou hodinou,  kde využili  dané prípravy ,  následne oboznámili ostatných členov 

klubu.  Vzájomnou diskusiou členovia zhodnotili prínos danej aktivity kolegu, prípadne ak 

sa vyskytol nejak problém, tak vyvodili záver  a odporúčanie na ďalšie vyučovacie hodiny.   

Závery a odporúčania: 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery 

a odporúčania: 

- Členovia klubu si uvedomujú význam   činnosti klubu a jeho prínos pre 

rozvoj ich pedagogických zručností,  

- členky klubu vyjadrili záujem o ďalšie stretávanie a vzájomný rozvoj 

pedagogických  kompetencií. 
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6. Podpis  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy 

je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania a  

prípravy ref lektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 

Názov projektu:  Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v 

Hotelovej akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce 

Kód ITMS projektu:  NFP312010ABR5 

Názov pedagogického klubu:  Klub gastronomických zručností  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

Dátum konania stretnutia: 27.02.2023  

Trvanie stretnutia: 15.00- 18.00   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. MVDr. Juliana Mihályová  Hotelová akadémia Prešov 

2. PaedDr. Gabriela Mojzešová  Hotelová akadémia Prešov 

3. Mgr. Zuzana Bavoľárová  Hotelová akadémia Prešov 

    



    

    

    

    

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


