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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. Aktualizácia učebných materiálov. Inovatívne 

vyučovacie metódy. Vyučovacia hodina. 

Téma stretnutia:  

 

Vyhodnotenie práce pedagogického klubu v uplynulom školskom roku a aktualizácia cieľov.   

 

Hlavné body:   

 

- V uplynulom školskom roku sme spolu absolvovali 20 trojhodinových stretnutí. Cieľom 

úvodného stretnutia bolo predstaviť členom klubu harmonogram stretnutí a hlavne plán a témy 

jednotlivých stretnutí.  

- Členovia klubu kládli hlavný dôraz na zvládanie a napĺňanie plánu stretnutí. 

- Hneď v priebehu úvodných stretnutí sme si stanovili za cieľ venovať sa hlavne aktualizácii 

učebných plánov. Hlavný dôraz sme kládli na inováciu vyučovacieho procesu. Z dôvodu 

dištančnej formy vyučovania v období od začiatku októbra 2020 do 17. mája 2021 sme boli 

nútení ku využívaniu rôznych IKT aplikácií a programov pre vyučovací proces 

- Kolegovia využívali napr. prostredie Zoom, EduPage ale predovšetkým program MS Teams. 

Museli sme veľmi rýchlo zvládnuť používanie jednotlivých programov.  

- Čas strávený na kluboch bol skvelou príležitosťou pre kolegov na zdokonaľovanie sa v IKT 

zručnostiach. Vzájomne sme si vymieňali skúsenosti a poznatky a vzájomne sme sa učili 

využívať možnosti programu EduPage a MS Teams. 

Október 2020:  

- 14. 10. 2020 - pozornosť pedagógov bola upriamená na obsah tematických výchovno-

vzdelávacích plánov (TVVP) predmetu Administratíva a korešpondencia (ADK),  Informatika 

a Ruský jazyk, ktorá je vypracovaná v súlade so ŠVP, tematické plány sú koncipované do 

celkov a tém a do jednotlivých vyučovacích hodín, doplnené sú vzdelávacími štandardami a v 

rámci nich obsahový a výkonový štandard, kľúčové kompetencie, prierezové témy, ako aj 

medzipredmetové vzťahy,  

- 28. 10. 2020 - učitelia si vymieňali skúsenosti s výučbou predmetov Administratíva 

a korešpondencia, Ruského jazyka a Informatika v čase dištančného vzdelávania, 



- pedagógovia diskutovali o možnostiach prípravy učebných materiálov pre žiakov predmetu 

Administratíva a korešpondencia (ADK), jazykov, konkrétne Ruského jazyka (RJ) a tiež 

Informatiky, ktorá je vypracovaná v súlade so ŠkVP, 

- vo všetkých predmetoch z ponúkaných možností prípravy materiálov a hlavne domácich úloh 

a písomného overovania vedomostí žiakov kolegovia najradšej využívajú možnosti ponúkané 

v EduPage, 

- 11. 11. 2020 - učebné materiály pre žiakov z predmetov Administratíva a korešpondencia 

(ADK), jazykov, konkrétne Ruského jazyka (RJ) a tiež Informatiky pedagógovia tvoria 

s prihliadnutím na rôzne učebné štýly, ktoré žiaci preferujú, v súlade so ŠkVP, 

- 25. 11. 2020 - učebné materiály pre žiakov pedagógovia tvoria s prihliadnutím na rôzne učebné 

štýly, ktoré žiaci preferujú, z uvedeného vyplýva, že vyučujúci musia pripravovať učebné 

materiály pre žiakov tak, aby boli rovnomerne zaťažované všetky zmysly žiakov, aby umožnili 

žiakom s rôznymi preferenciami učebných štýlov čo najpohodlnejšie prijímanie vedomostí 

rešpektujúce ich individuálne požiadavky, 

- 9. 12. 2020 - pedagógovia diskutovali a vzájomne si vymieňali skúsenosti s tvorbou učebných 

materiálov  s prihliadnutím na čo najefektívnejšie využitie ponúkaného prostredia EduPage, 

v ktorom  môžeme vytvárať materiály v tzv. kartách rôzneho typu s prihliadnutím na 

vyučovacie metódy. Z dôvodu, že v súčasnom období sme vyučovali dištančnou formou, 

snažili  sa vyberať rôzne možnosti kariet, s prihliadnutím na využitie rôznych vyučovacích 

metód. Najčastejšie využívame karty s názvom zoraďovanie a kategórie skupiny, spájanie, 

vyberanie správneho obrázka a slepá mapa. Tento druh statických kariet sú pre žiakov 

podnetné v tom, že žiaci rozvíjajú svoj postreh, bystrosť, a logické uvažovanie, tieto karty 

môžeme využiť v etape motivačnej, demonštračnej, fixačnej a hodnotiacej a klasifikačnej, 

- 17. 12 2020 – pedagógovia sa vzájomne informovali o aplikáciách inovatívnych metód – 

konkrétne o využívaní myšlienkových máp vo vyučovacom procese, Konštatovali sme, že táto 

u žiakov obľúbená metóda sa môže vytvárať klasickou formou – nákresom na papier, môžeme 

ich vytvárať aj počas vyučovania, počas výkladu nákresom na tabuľu, no môžeme ich vytvárať 

aj v online prostredí, čo je z hľadiska konečného efektu pre žiakov asi najatraktívnejšie. 

- pedagógovia konštatovali, že pre tvorbu myšlienkových máp nie je prostredie EduPage  vhodné, 

pretože v online prostredí je potrebný na tvorbu myšlienkových máp  špeciálny program, ktorý 

môžeme získať síce zadarmo ale aj za poplatok,  

- učitelia vyhľadávali kvalitné programy na tvorbu myšlienkových máp na internete, a to hlavne 

zadarmo   a pomocou programov sa učili vytvárať atraktívne prípravy na vyučovanie, 

- 13.  1. 2021 – pedagógovia na stretnutí klubu rozoberali výučbu s využitím problémového 

vyučovania  podľa logických postupov čím u žiakov rozvíjame analytiko-syntetické myslenie,  

pedagógovia konštatovali, že sa veľmi osvedčila heuristická metóda ktorá sa môže realizovať 

metódou riešenia úloh, rozhovorom, demonštrovaním, didaktickými hrami a pod. Žiaci neriešia 

samostatne celé úlohy, ale len ich časti - etapy, kroky riešenia. 

- 27. 1. 2021 na klube sa pedagógovia venovali  hodnoteniu vzdelávacích výsledkov  žiakov s 

prihliadnutím na výsledky medzinárodných meraní. 

- 10. 2. 2021 a 17. 2. 2021 sa pedagógovia venovali ďalším inovatívnym metódam používaným 

vo vyučovacom procese – brainwritingu, ktoré u žiakov podporuje logické a kritické myslenie, 

- 10. 3. 2021 a 24. 3. 2021 sa pedagógovia venovali dôležitosti formatívneho hodnotenia a 

príprave nástrojov formatívneho hodnotenia, ktoré uprednostňuje slovné hodnotenie žiaka 

učiteľom a hlavne sebahodnotenie žiaka,  

- 7. 4. 20021 a 21. 4. 2021 si pedagógovia vymieňali skúsenosti so skupinovým vyučovaním 

a hodnotili jeho klady a nedostatky, analyzovali tiež problémy, ktoré môžu vzniknúť počas 

skupinového vyučovanie (napr. slabá aktivita niektorých žiakov počas aktivity – z dôvodu, že za 

nich pracujú rýchlejší a šikovnejší  žiaci), pedagógovia však konštatovali, že žiaci pri 

skupinovom vyučovaní rozvíjajú soft skills – hlavne komunikatívnosť, 

- 5. 5. 2021  a 19. 5. 2021 sa pedagógovia venovali ďalším druhom inovatívnych metód, hlavne – 

didaktickým hrám, brainwraitingu, brainwalkingu, rolestormingu, questionstormingu, aj práci 

s internetom,  

- 2. 6. 2021 a 16. 6. 2021 – v júni sa kolegovia venovali vyhodnoteniu výchovno-vzdelávacích 

výsledkov a činnosti klubu ako takej.  



 

Ciele stretnutí: 

- Podeliť sa s informáciami a skúsenosťami zo svojej pedagogickej činnosti. 

Všeobecné ciele:  

- Posilňovať zručnosti a sebavedomie vyučujúcich. 

Špecifické ciele: 

- Zvýšiť u žiakov záujem o jednotlivé predmety. 

Výchovné ciele: 

- Posilňovať v žiakoch uvedomenie si dôležitosti kvalitného vzdelania. 

 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- Viesť žiakov ku asertivite a schopnosti vyjadriť vlastné myšlienky a názory. Viesť žiakov ku 

sebahodnoteniu a posúdeniu vlastných schopností. 

 

Cieľom stretnutí členov klubu bolo aplikovať do vyučovacieho procesu rôzne inovatívne metódy. 

Vyučujúci chcú pomocou metód aktivovať u žiakov  proces osvojovania vedomostí a získavanie 

kompetencií priamo na hodinách. Metódy vyučovania sú spôsoby usporiadania a realizácie vyučovacej 

činnosti učiteľa a slúžia na dosiahnutie vytýčených cieľov. Ich výber závisí od druhu predmetu a od 

úrovne  vyučovaných žiakov. Vyučovacie metódy rozvíjajú vzdelanostný profil žiaka a rozvíjajú 

u žiakov samostatné kritické myslenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Ľudmila Harčariková 

12. Dátum 16. 06. 2021 

13. Podpis Ľudmila Harčariková 

14. Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Jozef Šenko 

15. Dátum 16. 06. 2021 

30. Podpis  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


