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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, komunikačná a IKT gramotnosť. Prípravy na vyučovacie hodiny. 

Inovatívne metódy. 

Téma stretnutia:  

Výhody a význam tvorby elektronických príprav učiteľa na vyučovaciu hodinu. Rôzne 

spôsoby tvorby príprav učiteľa. 

 

Hlavné body: 

 

Témou stretnutia klubu bolo, rozdiskutovať výhody a význam dôležitosti tvorby inovatívnych 

príprav učiteľa na vyučovaciu hodinu. Dôležitosť tvorby kvalitných príprav na hodiny je 

kľúčová pre celý priebeh hodiny. Využívaním odbornej terminológie učíme žiakov základným 

komunikačným zručnostiam a uľahčujeme im osvojiť si teoretické ale aj praktické  zručnosti vo 

všetkých predmetoch. Členmi nášho klubu sú vyučujúci z predmetov Administratíva 

a korešpondencia, Informatika a Ruský jazyk. Mohlo by sa zdať, že tieto predmety nemajú 

priamu súvislosť, no opak je pravdou. Administratíva a korešpondencia je medzipredmetovo 

priamo napojená na Informatiku, z dôvodu, že oba predmety využívajú rovnakú techniku – čiže 

počítače počas celého vyučovacieho procesu. Ruský jazyk je zase predmet, na ktorom sa žiaci 

učia témy, preberané na Administratíve a korešpondencii, čo sa týka tematického celku 

korešpondencie.  

Kvalitnými prípravami rozvíja učiteľ u žiakov komunikáciu nielen verbálnu ale aj písomnú, čo 

sa učia na všetkých spomínaných  predmetoch. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania volíme tak aby sme u žiakov mohli stimulovať rozvoj 

poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.  



Tvorbou inovatívnych vyučovacích príprav rozvíjame u žiakov vzdelávacie (kognitívne - 

poznávacie), výchovné – (afektívne – postojové) a psychomotorické kľúčové kompetencie 

žiakov. 

Ako sme už konštatovali na predchádzajúcich stretnutiach klubu, najvyužívanejšou platformou 

pri výučbe bolo prostredie EduPage, ktoré bolo prístupné bezplatne pre všetkých žiakov 

i vyučujúcich. V EduPage mohli vyučujúci poskytovať žiakom učebné materiály, ktoré 

vytvárali priamo v danom prostredí, ale aj v iných aplikáciách. Vyučujúci vytvárali pre žiakov 

testy, prezentácie, kvízy, tajničky a iné.  

Často používanými prípravy vo forme prezentácií v programe PowerPoint – umožňujú 

sprostredkovať textové informácie, fotky, videá, prepojenia na webové lokality, vyučujúci 

využívajú tiež animačné možnosti ponúkané programom. 

Program CANVA – ktorá aj vo verzii zadarmo, ponúka efektné možnosti tvorby pozvánok, 

vizitiek, plagátov ale aj životopisov, bulletinov, umožňujú navrhovať logá, tvoriť plánovač 

a mnoho iných. Program CANVA je jednoduchá na používanie a zároveň je zábavná 

a príťažlivá pre mladú generáciu, ktorú baví pracovať s ňou. 

Kahoot je ďalšia aplikácia, ktorú radi používajú aj vyučujúci aj žiaci, je to možnosť ako 

rýchlo získať informácie o vedomostiach žiakov a to zábavnou formou. 

Prostredie offisu 365 poskytuje tiež široké možnosti pre využitie, cez základné Word, Excel, 

Teams, aplikácie Forms, Sway a iné.  

Z uvedeného vyplýva, že možností využívania IKT techniky a možnosti elektronického 

prostredia sú veľmi široké a je na každom vyučujúcom, čo mu viac vyhovuje a čo žiaci radšej 

využívajú. 

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať komunikačnú gramotnosť. 

Všeobecné ciele:  

- využívať čo najviac medzipredmetové vzťahy, 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov. 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

Cieľom stretnutia klubu bolo motivovať kolegov  k vytváraniu a  využívaniu vhodných  príprav 

na vyučovacie hodiny a k využívaniu medzipredmetových vzťahov. 

 

Odporúčaním zo stretnutia členov klubu bolo, aby čo najviac kládli dôraz na využívanie rôznych 

kompetencií – napr. komunikačnej čitateľskej i kompetencie IKT. 

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Ľudmila Harčariková 

12. Dátum 8. 2. 2023 

13. Podpis  

14. Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Jozef Šenko 

15. Dátum 9. 2. 2023 

30. Podpis  

 

Príloha: Priložená prezenčná listina 



 


