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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:  

 

Analýza učebných štýlov u žiakov a vyhodnotenie najefektívnejších využívaných štýlov vo 

výuke – odporúčania. 

 

Hlavné body: 

 

- učitelia si vymieňali skúsenosti s výučbou predmetov Administratíva a korešpondencia, 

Ruského jazyka a Informatika v čase dištančného online vzdelávania, 

- učebné materiály pre žiakov z predmetov Administratíva a korešpondencia (ADK), 

jazykov, konkrétne Ruského jazyka (RJ) a tiež Informatiky pedagógovia tvoria 

s prihliadnutím na rôzne učebné štýly, ktoré žiaci preferujú, v súlade so ŠkVP, 

- z uvedeného vyplýva, že vyučujúci musia pripravovať učebné materiály pre žiakov tak, aby 

boli rovnomerne zaťažované všetky zmysly žiakov, aby umožnili žiakom s rôznymi 

preferenciami učebných štýlov čo najpohodlnejšie prijímanie vedomostí rešpektujúce ich 

individuálne požiadavky, 

- z dôvodu online prostredia a s prihliadnutím na preferencie učebných štýlov jednotlivých 

žiakov, vytvárame učebné materiály, v ktorých sa striedajú obrázkové vizualizácia 

s textovými, či čítaním textu,  

- problém, je vytváranie materiálov pre žiakov, ktorí uprednostňujú tzv. kinestetický štýl 

učenia, pre týchto žiakov v online prostredí pripravujú kolegovia materiály v podobe kariet 

v prostredí Edu Page a formou zdieľania interaktívnej tabule zapájajú žiakov do 

vypracovania odpovedí vo fixačnej časti – (opakovanie učiva) – hodiny, pre tento typ 

žiakov sú vhodné karty typu – spájanie, kategórie/skupiny, výber správneho obrázka,  

- materiály typu PowerPoint sú vhodné pre žiakov preferujúcich vizuálny, verbálny ale aj 

sluchový učebný štýl. 

 

 

 



Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie. 

Všeobecné ciele:  

- naučiť sa orientovať v prostredí EduPage pri vytváraní testov, naučiť sa prácu 

s interaktívnou tabuľou. 

Špecifické ciele: 

- pri príprave učebných materiálov využiť vhodné texty, audio nahrávky, videonahrávky 

z dôvodu využitia viacerých zmyslov žiaka pri učení sa. 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov pri tvorbe učebných materiálov, zefektívniť medzipredmetové vzťahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- pri tvorbe učebných materiálov pedagógovia riešili rôznorodosť potrieb žiakov a ich 

psychomotorické predpoklady, analyzovali odlišnosť inteligencií žiakov, aby mohli správne 

vyhodnotiť, ako najlepšie pripraviť učebné materiály, materiály pre zadávanie domácich 

úloh či testov, 

- počas stretnutia si pedagógovia vzájomne vymenili skúsenosti s tvorbou a hlavne 

s vytváraním tzv. knižnice, v prostredí štandardov v EduPage a prostredníctvom zdieľanej 

obrazovky trénovali vytváranie materiálov a ich ukladanie do štandardov. 

 

Cieľom stretnutia klubu bolo vyhodnotiť, ktoré učebné štýly žiakom najviac vyhovujú a ktoré 

možnosti online prostredia, sú pre vytváranie jednotných učebných materiálov pre predmety ADK, 

RJ a IKT s prihliadnutím na preferencie žiaka najvyhovujúcejšie.  

 

Odporúčaním zo stretnutia klubu bolo, aby sa všetky vypracované materiály zdieľali v štandardoch  

a v online knižnici v prostredí EduPage a sprístupnili ich aj kolegom. 
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