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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:  

 

Záverečné stretnutie pedagogického klubu a vyhodnotenie projektu. 

 
Hlavné body: 

 

Vyučujúci na klube diskutovali o činnosti klubov a o pozitívach, ktoré účasťou a činnosťou na 

kluboch získali. Konštatovali, že najväčším prínosom, bola výmena skúseností  a získavanie 

nový zručností pri využívaní IKT prostredia.  

Činnosť klubov bola realizovaná v mesiacoch od septembra 2022 do januára 2023. Činnosť 

klubov sa riadila podľa vypracovaného plánu. Každý mesiac sa členovia klubu  stretli 2x. 

Program klubov: 

September 2022 

07. 09. 2022 – téma klubu  - Definovanie špecifických problémov pri výuke v predmete 

ADK, návrh riešení. K najčastejším problémom patrí pochopenie nového učiva žiakmi 

a zároveň jeho integrácie do ďalšieho učiva a praxe. Snažíme sa preto pri výučbe ADK, ale aj 

Informatika a Ruský jazyk je sprístupniť učivo ľahko pochopiteľnou formou. Pre tento účel 

využívame tzv. aktivizujúce metódy.  

Vyučovacie metódy sú v neustálej dynamike aj v súčasnosti, čo sa odráža vo vysokej variabilite 

aktivizujúcich metód, rešpektujúcich požiadavku aktivity žiakov a komplexného rozvoja jeho 

osobnostných stránok. Aktivizujúce metódy vytrhávajú žiaka zo zóny komfortu, nakoľko 

prinášajú nové procesy a nútia žiaka aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu a získané 

vedomosti začleňovať do svojho vedomostného portfólia. 

21. 09. 2023 – téma klubu -  Diskusia o najefektívnejších didaktických postupoch a metód 

orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Počas vysvetľovania nového učiva i počas 



fixačnej fázy dokážeme zaradením aktivizujúcich metód lepšie zaujať žiakov.  Žiaci viac rozvíjajú svoj 

postreh, bystrosť, a logické uvažovanie. Pri prípravách na hodiny môžeme aktivizujúce metódy zaradiť 

v etape motivačnej, demonštračnej ale i fixačnej. Na hodinách siahame po rôznych aktivizujúcich 

metódach ako napr. slepé mapy, brainstorming, brainwriting, snehovú guľu, skupinové vyučovanie. 

Veľmi často používanou metódou zisťovania porozumenia nového učiva žiakmi sú pracovné listy. 

 

Október 2022 

 

05. 10. 2022 – téma klubu - Aktivity - práca s internetom, triedenie informácií, rozpoznanie 

správ typu hoax – čitateľská gramotnosť. Pri výučbe používame komunikáciu  

prostredníctvom IKT, čiže pracujeme s internetom. Pri niektorých činnostiach využívame – e-

mailovú adresu, webové stránky, pracujeme napr.  s programom Skicár a mnoho ďalších. 

Upozorňujeme žiakov, na riziká spojené s prácou na internete pri vyhľadávaní informácií na 

webových stránkach. Žiakom vysvetľujeme, aby neverili všetkému, čo je publikované na 

internete, pretože dnes sa na rôznych webových sídlach objavuje veľké množstvo hoaxov, čiže 

podvodných správ. Učíme ich, že informácie si majú overiť vyhľadaním na googli viacero 

článkov s podobnou problematikou. Hľadať autora článku, zistiť si, či je to dôveryhodný 

zdroj.  

19. 10. 2023 – téma klubu - Práca s internetom, rozvoj IKT i čitateľskej gramotnosti 

v platobnom styku, internetbanking. Diskutovali sme o výhodách používania 

Internetbankingu, na ktoré na hodinách poukazujeme a vysvetľujeme žiakom. Upozorňujeme 

ich však na opatrnosť pri práci s internet bankingom z dôvodu častých podvodných útokov 

hackerov ale aj iných skupín, ktoré sa tvária ako seriózna banka a lákajú od  klientov bánk 

heslá účtov a pod. 

 

November 2022 

 

02. 11. 2022  a 16. 11. 2022 – téma klubov - Vytvorenie didaktických materiálov pre 

učiteľa ADK (súvislé príklady, PowerPointové prezentácie, obchodné i osobné listy, 

marketingové portfólio tzv. mix (plagát, pozvánky, vstupenky). Prostredie offisu 365 

poskytuje tiež široké možnosti pre využitie, cez základné Word, Excel, Teams, aplikácie 

Forms, Sway a iné. Pedagógovia tvorili materiály, ktoré používajú ako názornú učebnú 

pomôcku ale aj ako materiály na overenie vedomostí žiakov formou napr. testov, kvízov, 

pexesa a pod., využívali program Canva, aplikáciu Kahoot, prostredie EduPage a i. 

December 2022 

07. 12. 2022 a 14. 12. 2022 – téma klubov - Analýza úloh pre PČ OZ MS, rozbor zadaní z 

pohľadu medzipredmetových vzťahov i rôznych kompetencií. Tohto roku maturujú podľa 

upravenej vyhlášky 224/2022, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky z 15. júna 2022 o strednej škole. Organizácia Internej časti maturitnej skúšky v 

jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy sa u nás koná PČ OZ 

MS formou - Predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu. Kolegovia 

konštatovali, že keďže forma PČ OZ MS je naozaj komplexné zhrnutie teoretických 

i praktických vedomostí žiakov z viacerých predmetov, je spolupráca vyučujúcich z rôznych 

predmetových komisií nevyhnutná a prepojenie učiva medzi jednotlivými predmetmi 

a ročníkmi je zapracovaná do učebných osnov. 



Január 2023 

11. 01. 2023 a 25. 01. 2023 – téma klubov - Diskusia k jednotlivým aktivitám. Výmena 

skúseností a Záverečné stretnutie pedagogického klubu a vyhodnotenie projektu. Členovia 

konštatovali, že v priebehu fungovania projektu sa čiastočne 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. 

Kolegovia tiež veľmi kladne hodnotili výmenu skúseností pri výučbe rôznych premetov 

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

Členovia klubu diskutovali o výhodách tzv. medzipredmetových vzťahov aj z pohľadu 

problematiky praktických maturitných skúšok. (ďalej len PČ OZ MS).  

Každoročne sa na našej škole Hotelovej akadémii v Prešove konajú PČ OZ MS a to v riadnom 

termíne, ktorý je v mesiacoch marec až apríl, alebo v mimoriadnom termíne v mesiaci 

september. Pri zostavovaní zadaní pre žiakov na PČ OZ MS vzájomne medzi sebou 

spolupracujú hlavne predmetová komisia ekonomických predmetov, predmetová komisia 

odborno-technologických predmetov. Dôležitá je však tiež nadväznosť na predmetovú 

komisiou slovenského jazyka, pretože písomnosti musia byť vypracované gramaticky 

a štylisticky správne. Významnú úlohu v medzipredmetových vzťahoch zohráva tiež 

nadväznosť na  predmet Informatika, pretože písomnosti musia mať správnu formálnu úpravu. 

Pri vypracovaní zadaní spolupracujú aj kolegovia z predmetovej komisie cudzích jazykov – 

hlavne komisia anglického jazyka ale aj ruského nemeckého či francúzskeho jazyka. 

Členovia klubu konštatovali, že spojenie členov klubu z rôznych predmetových komisií – 

ekonomickej (členmi klubu boli vyučujúce ADK – Administratívy a korešpondencie), 

prírodovednej (členkou klubu bola vyučujúca Informatiky) a jazykovej (členkou klubu bola 

vyučujúca predmetu Ruský jazyk) sa ukázalo ako veľmi prospešné vo vzťahu výmeny 

skúseností z pedagogickej činnosti.  

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť v prepojení na SJL 

a cudzie jazyky, 

Všeobecné ciele:  

- využívať čo najviac medzipredmetové vzťahy, 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov pri vytváraní maturitných zadaní pre PČ OZ MS 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

Cieľom stretnutia klubov bolo motivovať kolegov  i žiakov ku využívaniu medzipredmetových 

vzťahov. 

 

Odporúčaním zo stretnutia členov klubov bolo, aby čo najviac kládli dôraz na využívanie IKT 

techniky a možnosti elektronického prostredia, ďalej už spomínaných medzipredmetových 

vzťahov a rôznych kompetencií – napr. čitateľskej, kompetencie IKT. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 


