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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) ale ja na premetoch Informatika a Ruský jazyk. Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov 

pre trh práce.  

 

Kľúčové slová 

Administratíva a korešpondencia. IKT. Ruský jazyk. Medzipredmetové vzťahy. Informatika. 

Slovenský jazyk. Portfólio. ŠVP. 

Téma stretnutia:  

 

Vytvorenie portfólia obchodných listov z praxe. Vypracovanie podkladov pre klasifikáciu 

(testy, úlohy). 
 

Hlavná téma: 

 

Na hodinách hospodárskej korešpondencie – v našom prípade konkrétne predmetu ADK – 

Administratíva a korešpondencia ale aj na predmete Informatiky a  na hodinách cudzích jazykov 

– konkrétne Ruského jazyka je dôležité pre vyučujúceho vyhotoviť si sústavu príprav na hodinu 

a to nie len na tému súvisiacu s tematikou obchodných listov ale samozrejme je to dôležité aj 

v prepojení na iné témy vo výučbe jednotlivých predmetov. 

Úlohou pedagógov pri zostavovaní portfólia – učebných materiálov, diagnostických materiálov 

je, aby pedagóg do materiálov vložil čo najviac inovatívnych metód a pomol tak učivo žiakom 

priblížiť atraktívnejšou formou. Vytvorené materiály majú spĺňať funkcie – komunikačné, 

aplikačné, ale aj diagnostické a klasifikačné.  

Pôsobením pedagóga na hodinách je nové učivo sprostredkovať tak, aby mohol žiaka 

konfrontovať – čiže zisťovať mieru pochopenia učiva a osvojenia si nových poznatkov priamo 

na hodine vo fixačnej fáze. Učiteľ overuje vedomosti žiaka ústnou formou, ale aj zadávaním 

domácich úloh. V súčasnom období veľmi často siaha vyučujúci aj po pracovných listoch 

a testoch, ktoré sa v blízkej minulosti počas online formy výučby stali jedným z najčastejšie 

využívaných prostriedkov klasifikácie žiakov. 

 

Zostavovanie testov má svoje pravidlá. Otázky kladené v testoch musia byť jednoznačné, nemajú 

byť štylizované tak, aby vyvolávali v žiakovi pochybnosti.  
 

 



Cieľom stretnutia pedagógov na pedagogickom klube bolo, prezentovať vzájomne medzi sebou 

spôsoby prípravy testov v rôznych prostrediach. Napr. aplikáciách  

 

EduPage – je prostredie, ktoré ponúka učiteľovi široké možnosti vytvárania testov pomocou 

rôznych kariet, ktoré ponúkajú variabilné prostredie – čiže možnosti kladenia otázok v rôznom 

prostredí: 

- Výber zo správnej odpovede, 

- Dopisovanie správnej odpovede,  

- Používanie slepej mapy – dopĺňanie, 

- Zoraďovanie, 

- Výber správneho obrázka, 

- Spájanie,  

- Otvorená otázka. 

Z dôvodu, že je to prostredie učiteľovi blízke, keďže je to platforma, ktorú vyučujúci používa 

denne, je mu blízke a preto toto prostredie využívajú učitelia asi najviac a rovnako je tomu aj na 

našej škole pri tvorbe testov. 

Testy vytvorené v EduPage sa vyhodnotia automaticky, čiže tento moment šetrí učiteľovi čas 

potrebný na opravu testov. Testy vyučujúci samozrejme prekontroluje, aby mohol žiakovi 

vysvetliť, kde robil najčastejšie chyby a čo sa má z temetického celku doučiť. 

 

Vytvorené testy – vytvorené otázky pomocou kariet, môže vyučujúci v prostredí EduPage využiť 

aj na krátku previerku na začiatku hodiny pomocou funkcie prehrať na tabuli, kedy žiaci môžu 

pomocou svojich mobilov odpovedať vyučujúcemu na zadávané otázky. 

 

Pri tvorbe testov kladieme dôraz na poznanie čitateľskej zručnosti žiakov.  

 

Ciele stretnutia: 

- Posilniť u pedagógov uvedomiť si potrebu vypracovávať testy s využitím variability 

rôzneho prostredia. 

Špecifické ciele: 

- Rozvíjať IKT zručnosti pri príprave testov. 

Výchovné ciele: 

- Posilňovať u vyučujúcich i u žiakov motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.  

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

- Motivovať vyučujúcich k práci v online prostredí a ku využívaniu technológií vo 

vyučovacom procese a samozrejme i pri klasifikácii žiakov. 
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