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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

Písomný výstup vychádza z plánovaných aktivít na tento školský polrok. V klube sme pracovali 

v zložení 3 členovia predmetovej komisie prírodovedných predmetov – informatika, matematika a 

geografia, ďalej 3 členky predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov a 2 členky 

z jazykových predmetových komisií. Obsahom výstupu je materiál zameraný na uplatňovanie 

vybraných inovatívnych vyučovacích metód na hodinách. Sú tu ukážky hodín, príklady úloh, 

popísané metodické a didaktické postupy, spracované poznatky zo školení.   
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Použité skratky  

ADK - administratíva a korešpondencia 

HGM - hotelový a gastronomický manažment 

INF  - informatika 

ICR – informatika v cestovnom ruchu 

MKT - marketing 

NEJ - nemecký jazyk 

TOB – technika obsluhy 

ZI - základné imanie 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom klubových stretnutí bolo nadobudnutie prehľadu a nových poznatkov o  inovatívnych 

vyučovacích metódach. Tieto metódy vedú vyučovanie tak, aby boli výchovno-vzdelávacie ciele 

dosahované najmä na základe vlastnej učebnej práce žiakov, pričom sa dôraz kladie na riešenie 

problémov. Počas polroka učitelia odprezentovali, aké metódy požívajú na svojich predmetoch. 

Diskutovali sme vhodnosti použitia jednotlivých metód, prípadne s akými úskaliami a reakciami 

žiakov sa môžeme stretnúť.  

Ďalším cieľom bolo vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT. Učitelia získali skúsenosť s programom 

Canva, One Note, MS Forms.  

Z týchto zámerov vychádza pripravený obsah výstupu: prezentácie, videa, študijné materiály určené 

pre učiteľov aj študentov.  

 

Témy výstupov: 

1. Prezentácia  – Učenie sa na stanovištiach, metodický materiál pre učiteľa, predmet NEJ, II. 

ročník  

2. Dokument – Ukážka konkrétnej vyučovacej hodiny – učenie sa na stanovištiach, príklady 

úloh pre žiakov, predmet NEJ 

3. Videonávod – Jednoduché právne písomnosti – plnomocenstvo, učebná pomôcka pre 

žiakov, predmet ADK, II. ročník 

4. Dokument – Tvorba myšlienkovej mapy – Personálne písomnosti – Životopis, metodický 

materiál, predmet ADK, II. ročník 

5. Prezentácia  – Svetom letom i zimou peši, učebná pomôcka, predmet Geografia, IV. ročník 

6. Prezentácia – Inscenačné metódy, pojmové mapy, ukážka vyučovacej hodiny – metodický 

materiál, predmet ICR, V. ročník 

7. Prezentácia – Rizika používania sociálnych sietí, predmet INF, I. ročník 

8. Prezentácia – Škodlivý softvér, predmet INF, I. ročník 

9. Dokument – MS Excel – funkcia FV – motivačná úloha, predmet INF, II. ročník 

10. Dokument – Možnosti pripojenia do internetu – brainstorming - metodický list, predmet 

INF, I. ročník 

11. Prezentácia - Riešenie problémovej situácie, predmet HGM, V. ročník 
12. Prezentácia - Online grafický nástroj Canva 

   

 

 

 



Jadro: 

Popis témy/problém 

 

1. Prezentácia  – Učenie sa na stanovištiach, metodický materiál pre učiteľa, predmet 

nemecký jazyk, II. ročník. Materiál popisuje túto vyučovaciu metódu, jej výhody a nevýhody. 

Princíp spočíva vo vytvorených stanovištiach, kde žiaka čaká zadanie. Žiak prechádza 

jednotlivé stanovištia a plní úlohy. Na záver je kontrolné stanovište, kde si overí správnosť 

svojich riešení. Učenie je postavené na sebakontrole, sebadisciplíne, tvorivosti žiaka a 

učiteľa. Žiak reguluje tempo svojej práce, musí mať možnosť vyhľadať si údaje na internete, 

v knihách, slovníkoch. Vhodnejšia je vyučovacia jednotka 90 minút. Prezentáciu pripravila 

Mgr. Badžanová. 

2. Dokument – Ukážka konkrétnej vyučovacej hodiny – učenie sa na stanovištiach, predmet 

nemecký jazyk, II. ročník.  Tento dokument obsahovo nadväzuje na predchádzajúcu 

prezentáciu. V dokumente sú naformulované konkrétne príklady zadaní na tému stravovanie. 

Obsahuje napríklad obrázky potravín, ktoré je potrebné pomenovať v nemeckom jazyku, 

príklady na priradenie múčnych jedál k druhom cesta, rôzne doplňovačky alebo je potrebné 

vybrať si nejaký recept a preložiť jednotlivé ingredencie a podobne. Je to kompletná príprava 

na vyučovaciu hodinu.  Pripravila Mgr. Badžanová. 

3. Videonávod – Jednoduché právne písomnosti – Plnomocenstvo, učebná pomôcka pre 

žiakov, predmet administratíva a korešpondencia, II. ročník. V dobe dištančného vzdelávania 

je to užitočná pomôcka pre žiakov. Vo videu učiteľ názorne prezentuje spôsob štylizácie 

Plnomocenstva, všetky potrebné náležitosti a popisuje formálnu úpravu vytváraného 

dokumentu vo Worde.  Pripravila Mgr. Harčariková.  

4. Dokument– Tvorba myšlienkovej mapy – Personálne písomnosti – Životopis, metodický 

materiál, predmet ADK, II. ročník. V tomto materiáli je popísaný princíp metódy využívania 

myšlienkových máp, uvedené príklady programov v akých sa dajú tvoriť myšlienkové mapy 

teda okrem tabule. Obsahuje prípravu na konkrétnu vyučovaciu hodinu ADK - písanie 

životopisu. Sú tu definované ciele vyučovacej hodiny, štruktúra vyučovacej hodiny, ukážka 

konkrétnej myšlienkovej mapy, ktorá popisuje druhy životopisov a všetky jeho náležitosti. 

Pripravila Mgr. Harčariková. 

5. Prezentácia  – Svetom letom i zimou peši, učebná pomôcka, predmet Geografia, IV. ročník. 

Je to študijný materiál o cestovaní. Sú tu zhrnuté spôsoby cestovania po Európe, turistické 

trasy, odkazy na webové stránky s ubytovaním, lacnými letenkami, cestovateľskými blogmi 

a spoľahlivými mapami. Pripravila Mgr. Korbová. 

6. Prezentácia – Inscenačné metódy, pojmové mapy, metodický materiál, predmet ICR, V. 

ročník. Inscenačná metóda spočíva v tom, že niektorí žiaci hrajú roly - napríklad zinscenujú 

situáciu na recepcii v hoteli. Žiaci spolupracujú pri simulácii rezervácie a ubytovania hostí. 

Oboznamujú sa s činnosťami na recepcii a príslušnou evidenciou v hotelovom rezervačnom 

programe Previo. V prezentácii je spracovaná konkrétna ukážka vyučovacej hodiny, 

didaktický postup vyučovacej metódy, pojmová mapa, ktorá zahŕňa hotelovú evidenciu  - 

rezervácia, príchod a pobyt hosťa, doplnkový predaj a služby, odchod hosťa.  Uvedená 

metóda prispieva k rozvoju  praktických profesionálnych schopností žiaka. Pripravila  
Ing. Kolenková. 

7. Prezentácia – Rizika používania sociálnych sietí, učebný materiál, predmet INF,  
I. ročník. Jednou z plánovaných tém v rámci klubu bola problematika používania sociálnych 

sietí a riziká s tým spojené. Ing. Pľutová spracovala učebný materiál určený nielen pre žiakov, 

ale aj učiteľov z iných predmetových komisií. Materiál vysvetľuje pojmy z oblasti 

kyberšikany, netikety a ako chraniť používateľa. 

8. Prezentácia – Škodlivý softvér, predmet INF, I. ročník. Tento učebný materiál popisuje 

druhy počítačových vírusov, aké následky spôsobujú a aké máme možnosti prevencie. 

Pripravila Ing. Pľutová.  

9. Dokument – MS Excel – funkcia FV –  predmet INF, II. ročník. Tento metodický materiál 

obsahuje príklad motivačnej úlohy ako vyučovať v programe Excel finančnú funkciu FV. 

Pripravila Ing. Vargová 



10. Dokument – Možnosti pripojenia do internetu – metodický list, predmet INF, I. ročník. 

Metodický list je návodom ako vyučovať tému pripojenie do internetu. Žiaci majú riešiť 

problémovú situáciu, akého si majú vybrať poskytovateľa na svojej domácej adrese, akú 

poskytuje rýchlosť pripojenia a v akej cene. Žiaci generujú nápady na základe akých kritérií 

by sa rozhodovali. Využíva sa tu inovatívna metóda brainstorming. Pripravila Ing. Vargová 

11. Prezentácia - Riešenie problémovej situácie, predmet HGM, V. ročník. Prezentácia 

popisuje vyučovaciu metódu - Riešenie problémovej situácie. Metóda je aplikovaná na 

vyučovanie konkrétnej vyučovacej hodiny v predmete HGM pri téme Finančná analýza 

firmy. Cieľom je zistiť informácie o firme ako je právna forma, výška ZI, počet spoločníkov, 

analyzovať stav majetku a odôvodniť výber obchodného partnera. Žiaci pracujú s dostupnými 

informáciami na internete. Pomocou tejto vyučovacej metódy sa u žiakov rozvíjajú napríklad 

tieto kompetencie: čítanie s porozumením, schopnosť odborne sa vyjadrovať - formulácia 

viet, schopnosť riešiť problémy, schopnosť pracovať vo dvojici, komunikatívnosť, schopnosť 

prezentovať dosiahnuté výsledky, schopnosť oponovať, schopnosť analyzovať, schopnosť 

syntetizovať. Pripravila Ing. Turčinová 

12. Prezentácia - Online grafický nástroj Canva - je určená aj pre učiteľov aj žiakov na tvorbu 

rôznych propagačných materiálov - pozvánok, plagátov, tvorbu jedálnych lístkov a podobne.  

Na májovom stretnutí klubu členovia pracovali s týmto online nástrojom. Tento program je 

možné využiť na viacerých predmetoch – ADK, HGM, MKT, INF, TOB. V prezentácii je 

popísané prostredie tohto online programu, ako sa registrovať, ako pracovať s programom - 

výber z ponuky šablón a designov, vkladanie vlastných obrázkov a textov. Sú tu uvedené 

tipy, kde je možné na internete nájsť kvalitné fotografie zdarma.  Pripravila Ing. Pľutová 

 

Záver: 

 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

Počas tohto polroka všetci členovia aktívne pracovali v klube. Zamerali sme sa na aplikovanie 

inovatívnych vyučovacích metód do vyučovania. Cenná bola výmena skúsenosti z vlastnej 

vyučovacej činnosti. Diskutovali sme, aké metódy je vhodné použiť pri preberaní konkrétneho učiva, 

v akom predmete a aké výhody, resp. nevýhody jednotlivé metódy majú.  

Súčasťou inovatívneho vyučovania je časté používanie informácii na internete. Na internete nájdeme 

aj osvedčené online programy ako Canva - učitelia mali možnosť sa s ním oboznámiť. Ďalej v klube 

sme skúšali funkcie programu One Note - elektronického poznámkového zošita a skúšali tvoriť testy 

v MS Forms.  

Všetko  naše vynaložené  úsilie a aktivity v klube smerujú k zvyšovaniu kvality v odbornom 

vzdelávaní a prípravy pre potreby trhu práce.  

 

Členom klubu odporúčame: 

• využívať v čo najväčšej miere inovatívne metódy vo svojich vyučovacích predmetoch a tak 

rozvíjať tvorivosť žiakov, samostatnosť, schopnosť riešiť problémy a schopnosť tímovej 

spolupráce, 

• tvoriť podnetné učebné materiály s využitím prostriedkov IKT , vzájomne sa inšpirovať a  

zdieľať materiály prostredníctvom Edupage,  

• používať moderné didaktické materiálne prostriedky - dataprojektor, interaktívna tabuľa, 

tablet, internet, 

• neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať v používaní technológií, sledovať webináre s touto 

tematikou, 

• hodnotiť vplyv digitálnych technológií na učenie sa 
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