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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. 

. 

Téma stretnutia:  

 
Diskusia o druhoch najefektívnejších inovatívnych metódach využívaných pri výučbe hospodárskej 

korešpondencie. 

 

Hlavná téma: 

 

Na predmete ADK, na hotelových akadémiách aplikujeme vo zvýšenej miere inovatívne metódy 

výučby z dôvodu ľahšieho pochopenia učiva žiakmi a tiež z dôvodu, aby bolo učivo žiakom 

prezentované zaujímavejšou, možno hravejšou formou. 

Inovatívne metódy využívame nie len na hodinách hospodárskej korešpondencie – v našom 

prípade konkrétne predmetu ADK – Administratíva a korešpondencia ale aj na predmete 

Informatiky a mimoriadne účinné je využívanie inovatívnych metód na hodinách cudzích 

jazykov – konkrétne Ruského jazyka. 

Zaužívané metódy vyučovania vymieňame za metódy, ktoré sa prispôsobujú vedecko-

technickému pokroku. Vedieme žiakov (rovnako aj sami seba) ku neustálemu sebavzdelávaniu, 

sledovaniu noviniek v odbore čo nás všetkých vedie k učiacej sa spoločnosti. 

Medzi najobľúbenejšie inovatívne metódy patrí: 

Brainstorming, či brainwriting – teší sa veľkej obľube žiakov, pretože žiak ako článok 

kolektívu bez obáv z výsmechu vyjadruje svoj názor a čím viac domnienok vysloví, tím lepšie. 

Pojmové mapovanie je metódou, ktorej základným cieľom je naučiť žiakov neučiť sa pojmy iba 

mechanicky, ale aby si predovšetkým osvojili vzájomné vzťahy medzi pojmami. Tento proces sa 

nazýva aj "mind mapping" t.j. "mapa mysle".  

Metóda aktívneho čítania žiaci sa učia pracovať s textom, čo je zručnosť, ktorú by mal v škole 

nadobudnúť - vyhľadávať potrebné poznatky, porovnávať myšlienky a fakty s tým, že vie vybrať 

z textu podstatné. 



Intelektové hry ide o metódu, do ktorej sú zaradené také druhy hier, pri ktorých je zámerom 

dôjsť do cieľa pri dodržiavaní určitých pravidiel. Patria sem napr. rôzne druhy tajničiek, 

slovných hračiek a skladačiek. Pri intelektuálnych hrách žiaci využívajú nadobudnuté 

vedomosti, logické myslenie a aj tvorivosť.  

Didaktické hry. Vhodne zvolená hra slúži hlavne na upevnenie učiva.  

Questionstorming ide o analógiu k brainstormingu, cieľom je produkovať čo najviac otázok 

o nejakom probléme. 

 

Ďalšie inovatívne vyučovacie metód : 

- Kritické myslenie, 

- Načúvacie tímy, poradenie na nástenke,  

- Pravda alebo klamstvo, 

- Reťazová reakcia, rozprávka,  

- práca s materiálom, 

- pracovné listy, 

- projektové vyučovanie, 

- snowbovlling,  

- kooperatívne vyučovanie,  

- aktívne písanie. 

Na stretnutí členov klubu sme diskutovali o rôznych spôsoboch a rôznych inovatívnych 

metódach využívaných na hodinách ADK, INF a RJ. 

Ciele stretnutia: 

- Posilniť u pedagógov uvedomiť si potrebu využívať inovatívne metódy vyučovania. 

Špecifické ciele: 

- Rozvíjať IKT zručnosti pri aplikovaní inovatívnych metód. 

Výchovné ciele: 

- Posilňovať u vyučujúcich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu. 

-  

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

- Posilniť u pedagógov potrebu aplikovať inovatívne metódy vo výučbe a rozvíjať kritické 

myslenie. 
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