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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.  
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Téma stretnutia:  

 
Výmena skúseností so skupinovým vyučovaním, klady a nedostatky. 

 

Hlavné body: 

 

- Na stretnutí klubu sa vyučujúci  oboznámili prostredníctvom PowerPoint prezentácie 

vedúcou klubu (vieme, že skupinové vyučovanie nie je žiadnou novinkou vo 

vyučovacom procese, aj keď patrí ku inovatívnym metódam, predsa len sme si ho 

predstavili a rozdiskutovali jeho nové možnosti a ozrejmili a predstavili sme si činnosti 

vhodné pre prácu v skupinách). Vzájomne sme diskutovali o možnostiach využitia 

skupinového vyučovania na vyučovacích hodinách. Z dôvodu, že klub sa skladá 

z vyučujúcich rôznych predmetov, je samozrejmé, že spôsob aplikácie skupinového 

vyučovania je na každom z predmetov iné a môže sa aplikovať v rôznej fáze 

vyučovacieho procesu a v procese rôznych činností. 

 

Charakteristika skupinového vyučovania: 

 

Za výstižné a aj komplexné považujeme definovanie C. Kupisiwicza, ktorý píše: 

- na riešení teoretických alebo praktických úloh na hodine a v niektorých prípadoch i v 

mimovyučovacej práci. 

- Skladba skupín je stála. Žiaci ju tvoria sami, skupiny sú utvorené podľa záujmu, 

zvláštností učenia. Učiteľ dbá na to, aby každá skupina mala svojho vedúceho, aby v 

skupine boli žiaci dobrí i slabší. 

- Prácu skupiny riadi predseda. Jeho funkcia spravidla nie je stála. 



- Všetky skupiny pracujú na hodine pod vedením učiteľa, buď riešia rovnaké problémy, 

alebo každá skupina rieši iný problém. Výber možnosti, voľba iných možností, závisí od 

učiteľa, cieľa, témy hodiny a pod. 

- Forma skupinovej práce môže byť uskutočňovaná po celý rok alebo podľa potreby na 

jednotlivých hodinách. Skutočnosťou je, že pri niektorých problémoch je vhodnejšie 

pracovať s celou triedou ako so skupinami. V iných prípadoch môže byť vhodnejšia 

skupinová práca. 

- Žiaci si navzájom pomáhajú, a to podľa individuálnych zvláštností. 

- Výsledky získané skupinou referuje na pokyn učiteľa jeden zo žiakov, spravidla 

najslabší, hoci to nemusí byť pravidlom. V prípade potreby ostatní opravia jeho 

odpoveď. 

- Základnou metódou skupinovej práce je diskusia pri riešení problémov. V priebehu 

diskusie lepší alebo rýchlejšie postupujúci v učení pomáhajú v práci slabším 

spolužiakom. 

- Skupinovej práci na riešení problémov predchádza diskusia alebo beseda s celou triedou. 

V tejto časti hodiny sa obyčajne špecifikuje téma, delí sa na podtémy, na ktorých žiaci 

pracujú v skupinách atď. Po skončení skupinovej práce sa začína frontálne vyučovanie. 

Jeho úlohou, realizovanou hlavne besedou, je utriedenie a zosumarizovanie výsledkov 

práce všetkých skupín a utvrdenie prebraného materiálu(Kupisziewicz, C., 2012, s. 231). 

Vhodnosť aplikácie skupinového vyučovania: 

- Môže mať prípravný (motivačný) charakter ‒ žiaci v skupinách skúmajú učivo, ktoré 

bude preberané, pripravujú potrebný materiál k učivu atď.  

- Môže slúžiť na vytváranie nových vedomostí a zručností žiakov‒ žiaci riešia úlohy a 

problémy, navzájom si vysvetľujú postupy, pracujú s literatúrou a inými pomôckami, 

formulujú definície, hľadajú vzťahy atď. Učiteľ nevysvetľuje, ale radí a pomáha 

skupinám. 

- Môže byť využitá na uplatňovanie vedomostí v iných zmenených situáciách alebo na 

aplikáciu vedomostí (napr. v dielni, pri zhotovovaní pomôcky a pod.) ‒ až po vysvetlení 

učiva učiteľom začínajú žiaci pracovať v skupinách. 

- Môže mať charakter upevňovania, prehlbovania, preverovania vedomostí žiakov ‒ 

možno uplatniť na začiatku alebo pred koncom hodiny. Môže v nej ísť o opakovanie 

učiva väčšieho tematického celku, zaraďovanie poznatkov do systému prebraného učiva, 

spoločné vypracovanie úlohy, ktorá má preveriť vedomosti žiakov a pod. 

- Nejestvuje žiadny univerzálny návod, kedy treba na skupinové vyučovanie využiť len 

časť hodiny, kedy celú hodinu. Závisí to od cieľov hodiny, od učiva a pod. 

- Môžeme ho využiť vo všetkých fázach vyučovacieho procesu. 

Výhody skupinového vyučovania: 

- žiaci sú pri tomto vyučovaní voči seba viac tolerantní, vyučovanie prispieva nielen 

k získavaniu vedomostí, ale podporuje žiadúce správanie sa žiakov, 

- vyučovanie prispieva a podporuje k sebadôvere a aj k sebahodnoteniu žiakov, 



- žiaci sa učia so záujmom, získavanie nových vedomostí je pre nich prirodzenejšie ako 

plnenie pokynov a príkazov učiteľa, 

- učitelia, ktorí uvedené vyučovanie využívajú, hovoria, že žiaci sú do učenia viac 

motivovaní, s priebehom vyučovania vyjadrujú spokojnosť, 

- to isté učitelia vzťahujú aj na rozvíjanie kognitívnych stratégií žiakov, 

- osvojené vedomosti prispievajú aj k transferu vedomostí do iných predmetov alebo 

rôznych činností žiakov, pretože žiaci si ich osvojili tvorivou činnosťou. 

Nevýhody skupinového vyučovania: 

- nerovnomerné rozloženie žiakov v skupinách – homogénne skupiny, (môžu sa tvoriť 

skupiny dobrých žiakov a skupiny slabších žiakov, čo menej zdatných žiakov 

demotivuje, lebo sa cítia neistí, zvyčajne pracujú pomalšie a s neuspokojivými 

výsledkami), 

- pri skupinách zmiešaných zo žiakov rôznych schopností – slabších a šikovnejších žiakov 

sa zase môže stať, že pracujú len šikovní žiaci a slabší žiaci sú pasívni a neaktívni. 

Zdroj: 

https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/skupinove-ucenie-vo-vyucovacom-procese.m-578.html 

 

 

 

Ciele stretnutia: 
- Podeliť sa s informáciami a skúsenosťami o skupinovom vyučovaní poukázať  na 

dôležitosť striedania vyučovacích metód vo vyučovacom procese. 

Všeobecné ciele:  

- Posilňovať sebavedomie žiakov. 

Špecifické ciele: 

- Motivovať žiakov ku osvojeniu si kritického myslenia. 

Výchovné ciele: 

- Posilňovať v žiakoch uvedomenie si dôležitosti kvalitného vzdelania. 

 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- Posilniť u žiakov posilniť schopnosť objektívne ohodnotiť vlastné schopnosti 

a vedomosti,  

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

 

Cieľom a odporúčaním stretnutia členov klubu bolo zadefinovať nedostatky  učenia sa žiakov, 

Aplikovať do vyučovacieho procesu rôzne inovatívne metódy jednou z nich je skupinové 

vyučovanie, ktoré poskytuje žiakom priestor pre samostatnú prácu a nabáda ich ku kritickému 

mysleniu a logickému odvodzovaniu poznatkov. Žiak analyzuje a syntetizuje nové vedomosti 

pod vedením učiteľa. Skupinovým vyučovaním vyučujúci chcú aktivovať u žiakov  proces 

osvojovania vedomostí a získavanie kompetencií priamo na hodinách. 
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