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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

V učebni F4 sme skontrolovali funkčnosť a platné licencie mzdového programu Olymp na 

jednotlivých počítačoch. Diskutovali sme o typových úlohách, ktoré vytvoríme pre žiakov. Hodnotili 

sme priebežné študijné výsledky žiakov - napomínaných žiakov z jednotlivých predmetov, výsledky 

intaktných žiakov za tretí štvrťrok šk. roka 2021/2022 a správanie. Individuálne sme pracovali na 

tvorbe zadaní pre program Olymp. 

Kľúčové slová: 

• príklady, mzdová agenda, Olymp, karta zamestnanca, výpočet  miezd, hodnotenie 

výchovnovzdelávacích výsledkov za ¾ šk. roka 2021/22 

Použité skratky: 

ICR – informatika v cestovnom ruchu 

SW - softvér 

 

 



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

1. Diskusia k programu Olymp a tvorbe zadaní 

2. Diskusia k výchovnovzdelávacím výsledkom 

3. Individuálna práca v klube – tvorba úloh pre Olymp 

Hlavná téma stretnutia: 

Tvorba úloh pre program Olymp 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Na tomto stretnutí ďalej pokračujeme v skvalitňovaní odborného vzdelávania.  Program 

Olymp je program mzdovej agendy, ktorý žiakov V. ročníka vyučujeme v učebni F4 na 

predmete ICR v mesiaci apríl. Na každom počítači sme spustili program a overili platnú 

školskú licenciu, aby žiaci mali pripravený SW na prácu. V klube tento SW vyučujú 3 členky 

klubu Ing. Kolenková, Ing. Turčinová a Ing. Vargová. Diskutovali sme, ako formulovať 

zadania pre žiakov - aké údaje pridávať do databázy pracovníkov, aké sú najčastejšie 

pridávané zložky mzdy, aké podklady treba zadať do úloh pre generovanie miezd 

pracovníkov a aké výstupy z tohto programu budeme požadovať.  

2. Na stretnutí sme hodnotili študijné výsledky konkrétnych žiakov, hlavne problémových z 

hľadiska učenia, ale aj správania. Prediskutovali sme odporúčania výchovnej poradkyne, ako 

pracovať so žiakmi a zlepšiť ich správanie na vyučovacích hodinách. Na odporúčanie 

konkrétnych vyučujúcich budú triedni učitelia kontaktovať rodičov – konkrétny žiak-

konkrétny problém, aby sa predišlo vyhroteným situáciám, no hlavne s cieľom pomôcť 

žiakom zvládnuť ich situáciu, motivovať ich k zodpovednejšiemu prístupu k školským 

povinnostiam. Členovia klubu sa zhodli na tom, že je nevyhnutné dodržiavať dohodnuté 

pravidlá práce medzi učiteľom a žiakom, čím sa u žiakov upevní korektný prístup k práci. V  

tomto školskom roku máme zvýšený počet žiakov, ktorí dlhodobo chýbajú v škole zo 

zdravotných dôvodov.  Osvedčili sa nám individuálne konzultácie prostredníctvom MS 

Teams a prideľovanie učebných materiálov do Edupage. Bohužiaľ, nedostatočná technika v 

triedach nám nedovoľuje vyučovať hybridne.  

3. Ďalej sme sa venovali tvorbe samotných úloh pre program Olymp. Vytvorené úlohy budeme 

vzájomne zdieľať v súboroch MS Teams, kde tieto úlohy budú dostupné všetkým vyučujúcim 

tohto SW.   

13. Závery a odporúčania: 

1. Odporúčame vyučujúcim používať sadu pripravených príkladov, a tak motivovať a zaujať 

žiakov riešením praktických úloh na výpočet mzdy pomocou programu Olymp.     

2. Odporúčame na hodinách dbať a trvať na dodržiavaní stanovených pravidiel. Zlepšená 

disciplína by sa mala odraziť na zvýšenej pozornosti, čo by sa malo prejaviť aj v študijných 

výsledkoch.    
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