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Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK). Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  

 

  

Kľúčové slová 

Administratíva a korešpondencia, IKT, Ruský jazyk. Medzipredmetové vzťahy. Kľúčové 

kompetencie. Čitateľská a IKT gramotnosť. 

Téma stretnutia:  
 

Diskusia k jednotlivým aktivitám. Výmena skúseností. 
 

Hlavné body: 

 

Témou stretnutia klubu bola výmena skúseností z predchádzajúcich stretnutí, v čom boli 

stretnutia pre členov klubu užitočné.  

Vyučujúci na klube konštatovali, že stretnutia na kluboch ich obohatili o výmenu skúseností 

z pedagogickej činnosti jednotlivých členov. Vymieňali si skúsenosti s vyhotovovaním príprav 

na hodinu, s vyhotovovaním pracovných listov, súvislých príkladov i rôznych prezentácií vo 

forme PPoint prezentácií i v iných programoch, či aplikáciách. Členovia konštatovali, že 

v priebehu fungovania projektu sa síce presunula spolupráca do online prostredia z dôvodu 

prerušenia prezenčnej formy výučby kvôli ochoreniu Covid-19, ale zároveň jedným dychom 

dodali, že sa oveľa rýchlejšie zorientovali v práci s elektronickými médiami. 

Asi najvyužívanejšou platformou pri výučbe bolo prostredie EduPage, ktoré bolo prístupné 

bezplatne pre všetkých žiakov i vyučujúcich. Aj keď počas dištančného vzdelávania museli 

vyučujúci využívať v domácom prostredí svoje počítače a internet, mohli využívať aj možnosť 

dochádzať do školy a v čase lock downu pracovať v škole, samozrejme pri dodržiavaní všetkých 

hygienických predpisov, ktoré súviseli s nariadeniami hygienikov SR v danom čase. 

Mimoriadna situácia urýchlila výučbu vyučujúcich pomocou online školení, na ktorých získali 

nové zručnosti s používaním elektronického prostredia. EduPage je platforma, ktorú radí 



využívali aj naši žiaci. V EduPage mohli vyučujúci poskytovať žiakom učebné materiály, ktoré 

vytvárali priamo v danom prostredí, ale aj v iných aplikáciách. Vyučujúci vytvárali pre žiakov 

testy, prezentácie, kvízy, tajničky a iné.  

Veľkou výhodou EduPage je to, že si vytvorené prípravy, či materiály, mohli vyučujúci nahrať 

priamo do tematických plánov a tiež ich mohli zdieľať aj pre kolegov do tzv. štandardov, takže 

ich môžu využívať, ak budú aktuálne aj v ďalších rokoch. Kolegovia konštatovali, že vzniknutá 

nepriaznivá situácia im pomohla, či ich prinútila zrýchli osvojenie si digitálnych kompetencií, 

čo im vlastne pomohlo v ich ďalšej práci.  

Kolegovia tiež veľmi kladne hodnotili výmenu skúseností pri výučbe rôznych premetov 

a konštatovali, že je nevyhnutné čím viac upevňovať medzipredmetové vzťahy. Ukazuje sa 

totiž, že jedna téma sa preberá na viacerých predmetoch, no na každom predmete sa preberá 

z iného pohľadu a žiak tak získa celé portfólio vedomostí v konkrétnej téme. Učivo sa preberie 

komplexe, z rôznych pohľadov a vedomosti sa vzájomne prepoja a rozšíria.  

Kolegovia skonštatovali, že práca v kluboch ich veľmi  obohatila nielen profesionálne ale aj 

ľudsky.  

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

Všeobecné ciele:  

- využívať čo najviac medzipredmetové vzťahy, 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

Cieľom stretnutia klubu bolo motivovať kolegov  i žiakov ku využívaniu medzipredmetových 

vzťahov. 

 

Odporúčaním zo stretnutia členov klubu bolo, aby čo najviac kládli dôraz na využívanie rôznych 

kompetencií – napr. čitateľskej, kompetencie IKT. 
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