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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:  

 

Analýza úloh pre PČ OZ MS, rozbor zadaní z pohľadu medzipredmetových vzťahov 

i rôznych kompetencií. 

Hlavné body: 

 

Vyučujúci na klube rozoberali problematiku 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.  

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 pri tvorbe zadní pre jednotlivých žiakov musia spolupracovať 

viaceré predmetové komisie. Sú to hlavne Predmetová komisia ekonomických predmetov, 

Predmetová komisia odborno-technologických predmetov. Pri samotnom vypracovaní zadaní 

žiakmi, však do procesu vstupujú aj zástupcovia Predmetovej komisie slovenského jazyka 

a Predmetovej komisie cudzích jazykov. 

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 skutočne zapracovaná do učebných osnov. Žiaci sa 

počas štúdia so zvyšujúcimi sa ročníkmi naučia viac učiva a učivo z nižších ročníkov vo 

vyšších ročníkoch obohacujú o zložitejšie a rozšírenejšie informácie. Vzájomné prepojenie 

učiva a rozširovanie portfólia informácií v jednotlivých predmetoch dáva žiakom možnosť 

oboznámiť sa s jednotlivými témami učiva do hĺbky a tak zodpovedne pristupovať ku im 

zvereným úlohám počas písomnej i praktickej časti PČ OZ MS. 

Z dôvodu, že žiaci musia písomnú časť PČ OZ MS odovzdať čiastočne vo Wordovskom 

a čiastočne Excelovskom dokumente, je tu nevyhnutná spolupráca i s vyučujúcimi IKT, ktorí 

žiakov učia prácu a úpravu jednotlivých dokumentov a tiež dodržiavanie formálnej úpravy. 

Musíme preto konštatovať, že na našej škole sú medzipredmetové vzťahy implementované 

naprieč ročníkmi počas celého štúdia. 

  

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

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 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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