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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 
Hlavným cieľom klubu ekonomických zručností je zamerať sa na aplikáciu čitateľských – 
komunikačných, ekonomických a IKT zručností na hodinách odborných ekonomických predmetov 
s cieľom skvalitniť odborné vzdelávanie a prípravu študentov s ohľadom na potreby trhu práce. 
 
Oboznámenie sa s plánom práce a jednotlivými stretnutiami pedagogického klubu.  
 

Rozbor učebných osnov a tematických plánov jednotlivých ekonomických predmetov podľa 
aktuálnych požiadaviek ŠkVP. 
 

 

Kľúčové slová: 

Školský vzdelávací program, učebné osnovy, tematický výchovno-vzdelávací plán, čitateľská, 

finančná gramotnosť, podnikateľské zručnosti a IKT gramotnosť 
 

Použité skratky: 

ŠkVP – školský vzdelávací program 
IKT – informačno-komunikačné technológie 

UO – učebné osnovy 

TVVP – tematicky výchovno-vzdelávací plán 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Oboznámenie sa s plánom práce a jednotlivými stretnutiami pedagogického klubu.  
 

2. Rozdelenie priebežných úloh pre jednotlivých členov vyplývajúce z plánu práce klubu. 
 

3. Overenie odučeného učiva v jednotlivých ekonomických predmetoch podľa UO a TVVP za 

minulý šk. rok, s dôrazom na obdobie dištančného vzdelávania. 
 

4. Vypracovanie návrhu aktualizácii UO a TVVP v závislosti na výsledkoch analýzy minulého 

šk. roka, s dôrazom na aplikáciu prierezových tém a jednotlivých gramotností – čitateľskej, 
IKT a finančnej. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

V úvode 1. stretnutia klubu ekonomických zručností koordinátorka klubu Ing. Antónia Kolenková 
oboznámila členov s plánom práce a jednotlivými stretnutiami klubu. Keďže klub zahŕňa učiteľov 

viacerých ekonomických predmetov – HGM, EKO, ÚČT, PRN, MKT – došlo k rozdeleniu 

priebežných úloh pre jednotlivých členov v súlade s témami podľa plánu práce klubu. Učitelia si 
postupne pripravia podklady a ukážky svojich vyučovacích hodín s využitím zaujímavých 

a overených vyučovacích metód v závislosti od témy stretnutia. 

 
Na stretnutí sme overili stav odučeného učiva za minulý šk. rok - obdobie dištančného vzdelávania. 

Po posúdení a vyhodnotení situácie vedúca PK Ing. Marta Kalinová poverila kolegov, aby sa 

potrebné učivo v jednotlivých predmetoch odučilo a následne u žiakov overila jeho znalosť. 

 
Z analýzy stavu minulého šk. roka po diskusii o súčasných potrebách, ktoré vyžaduje trh práce od 

absolventov odborných škôl sme si spoločne zadefinovali, ktoré UO a TVVP je potrebné 

aktualizovať. Zároveň sme sa cez garantov jednotlivých predmetov dohodli, ktoré gramotnosti 
a prierezové témy zahrnú do UO a TVVP. 

 

Na záver sme sa oboznámili s aktuálnou ponukou ekonomických súťaží pre žiakov a prediskutovali 

spôsob prípravy na dané súťaže, s cieľom dosiahnuť zlepšenie finančnej gramotnosti a ekonomických 
zručností u žiakov. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



13. Závery a odporúčania: 
 

Z úvodného stretnutia členov klubu vyplynulo: 

 sledovať neustále sa vyvíjajúce technológie, ktoré určujú aj smerovanie pracovného trhu. 

Čitateľská, ekonomická a IKT gramotnosť je z pohľadu uplatniteľnosti na trhu práce 

nevyhnutnou výbavou každého ekonomicky aktívneho človeka, 

 vzájomnou výmenou skúseností, prezentáciou používaných vyučovacích metód 

v jednotlivých ekonomických predmetoch vypracovať postupne porftólio inovatívnych 

metód, ktoré prispejú k lepšiemu a efektívnejšiemu spôsobu učenia sa žiakov, k nadobudnutiu 

praktických zručností, soft skills, ktoré využijú v praxi, 

 výmenou skúseností skvalitniť svoju prácu a výučbu, 

 sledovať ponuky školení a kurzov s uvedenou tématikou, zamerať sa v tomto šk. roku na 

výber vhodných ekonomických súťaží pre žiakov, kde mi mohli uplatniť svoje ekonomické, 

čitateľské a IKT zručnosti. 
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