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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba akčného plánu, ktorý má vysoký potenciál pre 

rozvoj podnikateľských zručností a zmyslu pre inovácie. Účastníci diskutovali a vymieňali si 

skúsenosti o vplyve a efektivite pedagogických prístupov, pracovali s odbornými zdrojmi. 

Podnikateľské zručnosti sú dôležitou súčasťou pre napĺňanie koncepcie priemysel 4.0. 

 

Kľúčové slová: akčný plán, podnikateľská gramotnosť, rozvoj podnikavosti, kreatívneho myslenia 

a zmyslu pre inovácie. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

Témy: rozvoj podnikateľských zručností, ekonomické myslenie, tvorba akčného plánu. 

Program stretnutia: 

1. Cyklus 5-E a jeho aplikácia v rozvoji kooperácie. 

2. Diskusia. 



3. Zdieľanie skúseností. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie a zdieľania skúseností sme sa zhodli aj na týchto bodoch, ktoré by mal 

obsahovať akčný plán z pohľadu pedagóga: 

- do vzdelávania premietnuť súčasný vývoj, s cieľom podporiť metódy implementácie technológií do 

výučby,  

- zosúladiť využívanie vzdelávacích technológií s prebiehajúcimi inovačnými odporúčaniami,  

- podpora mimoškolských aktivít,  

-  komplexne sa zaoberať kompetenciami potrebnými pre život v 21.storočí (na základe odporučenia 

EÚ, stratégia 2030), 

- venovať zvýšenú pozornosť etike pri využívaní IKT, posilniť internetovú bezpečnosť. 

OPS  
 

Kľučová kompetencia: kooperácia, jej hodnotenie a podpora rozvoja, ako jednej z kľúčových 

kompetencií vedúcich k rozvoju podnikateľských zručností. 
 

Kľúčová kompetencia kooperácia 

Táto kompetencia predstavuje pripravenosť a schopnosť žiaka aktívne a zodpovedne  sa podieľať sa 

na práci skupiny. 

- Ochota poradiť, podeliť sa o svoje vedomosti; 
- Ústretovosť, tolerantnosť; 
- Rešpektovať názory druhých ľudí; 
- Riešiť problémy; 
- Oceniť prínos a úspech druhých, poskytnúť spätnú väzbu; 
- Vytvárať podnetné pracovné prostredie; 
- Prijímať svoju úlohu v tíme. 

Úrovne kompetencie, kooperácia 

úroveň charakteristika 

1 Pasivita prevažuje nad aktívnym prístupom; 

Slabá naviazanosť na prácu skupiny, nízka 

úroveň  stotožnenia sa s cieľom skupiny; 

Informácie poskytuje len na požiadanie. 

2 Aktívny prístup prevláda nad pasívnym; 

Prispôsobuje sa  zákonitostiam skupiny; 

Rešpektuje ciele skupiny; 

Zdieľa informácie. 

3 Aktívne spolupracuje; 

Vnáša do práce skupiny pozitívnu spätnú 

väzbu; 



Zdieľa a ponúka nové informácie; 

Rešpektuje výsledky práce každého člena 

skupiny. 

4 Aktívne pôsobí na vytváranie  pracovnej 

atmosféry a je citlivý k potrebám  skupiny; 

Významne prispieva k dosiahnutiu 

skupinových cieľov; 

Preberá zodpovenosť za výsledky skupinovej 

činnosti; 

Zdieľa, aktívne vyhľadáva a ponúka 

informácie. 

5 Je lídrom skupiny; 

Má prirodzenú autoritu; 

Spolupracuje v rámci medzinárodných 

tímov. 

 

Odporúčame vyššie uvedené východiská vo výraznejšej miere implementovať do praxe. 

Členky klubu sa ďalej oboznámili s metodickým materiálom Kooperatívne vyučovanie v teórii a praxi 

- výhodami, znakmi, metódami kooperatívneho vyučovania, možnosťou využitia vo vyučovaní 

rôznych predmetov. Získali aj linky na ďalšie zdroje informácií. Ďalším dokumentom na zdieľanie 

v klube bola Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorá definuje politiku a priority 

Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod 

vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby.  

V rámci rozvoja kompetencií k podnikavosti a tvorivosti diskutovali členky o ďalšej príprave 

programu online Dní otvorených dverí a rozdelili si úlohy pri tvorbe obsahu jednotlivých príspevkov. 

Zoznámili sa aj s aktuálnym stavom prác na redizajne školskej web stránky.   

 


