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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a spoločná tvorba podnikateľského projektu. 

S účastníkmi sme diskutovali o merateľných  ukazovateľoch projektu, zdieľali sme Best Practice 

a analyzovali OPS. 

Kľúčové slová: podnikateľský projekt, ukazovatele projektu, rozvoj podnikavosti. 

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

Hlavné body: 

1. Štúdium odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Best Practice  v uvedenej oblasti. 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: tvorba podnikateľského projektu, rozvoj podnikavosti, podnikateľský plán. 

Program stretnutia: 

1. Analýza zdrojov. 

2. OPS z predmetnej oblasti, výmena skúseností. 

3. Ukazovatele napĺňania cieľov. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Priemysel 4.0 vyžaduje  od absolventa odborného vzdelávania a prípravy primeranú úroveň 

kompetencií patriacich do oblasti projektového manažmentu.  

Projektový manažment obsahuje: skúseností, nástroje a techniky   potrebné k realizácii projektových 

aktivít s cieľom dosiahnuť očakávaného hodnoty ukazovateľov. Za ukazovatele projektu považujeme  

ciele, ktorých napĺňanie sledujeme.  

Súbor aktivít, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu cieľov projektu označujeme rámec projektu.  

OPS z oblasti rozvoja projektového myslenia žiaka: 

Aktivita: Predstavte si 

Zadanie: Predstavte si určitý okamih - udalosť  vo svojom budúcom živote, o ktorom  

(o ktorej) ste už rozmýšľali.  Nie je podstatné, či ide o udalosť, ktorá vás čaká budúci týždeň alebo 

nastane až za 10 rokov. Presuňte sa v myšlienkach do tohto časového úseku, ktorý ste si zvolili. 

Opíšte, čo ste dosiahli, čo sa vám naopak nepodarilo  čo dôležité sa odohralo vo vašom živote. 

 

Ukážka žiackej práce: 

 

September .... 

Šťastie  je na mojej strane, prijali ma  na SOŠ. Som plný nepokoja a obáv, či zvládnem náročnosť 

štúdia,  ale zároveň šťastný,  že mám šancu prežiť svoj život aktívne.  Vysnívaná  škola je  pre mňa  

nielen priestorom, v ktorom mám šancu stať sa lepším, je to: symbol,  znak, výzva žiť život  aktívne, 

naplno, tvoriť, nevzdávať sa... prekonávať prekážky, a hlavne je to moja túžba. 

 

Júl .... 

Začiatok práce v projektových tímoch,  prvá stáž.   

 

August  .... 

Som členom  medzinárodného projektového tímu, ktorého hlavným cieľom je presadiť využívanie 

inovatívnych postupov v oblasti bezpečnosti  IT systému. Práve som sa vrátil z konferencie, ktorá 

bola v Londýne.  Celý tím čaká ešte veľa práce, ale každý z nás dáva do svojej časti  práce všetko.  

Rodinu ešte  nemám, nemal som čas, ale určite sa to v budúcnosti zmení (ukážka z práce žiaka, 3. 

ročník). 
 

OPS 2 – podpora tímovej spolupráce ako jeden z ukazovateľov úspešnosti projektu. 

Zadanie: Aby sme vedeli akí skutočne sme, musíme porozmýšľať o tom, aké máme sebavedomie. 

Sme lídri tímovej práce alebo sme radšej tímoví hráči a lepšie nám vyhovuje pozícia  „byť vedení“.  

Ako na tom naozaj sme? Ohodnoťte dané tvrdenia bodmi podľa toho, do akej miery  s daným 

tvrdením súhlasíte  a teda,  tvrdenie zodpovedá tomu, čo si aj vy myslíte. 

0 bodov – znamená úplne nesúhlasím,  

1 bod – čiastočne nesúhlasím, 

2 body – čiastočne súhlasím, 

3 body – úplne súhlasím. 

Tvrdenia:  



1. Potrebujem, aby ma ľudia stále povzbudzovali. 

2. Mám pocit, že ma stále niekto „využíva“. 

3.  Nerád rozmýšľam nad budúcnosťou. 

4.  Cítim, že som mnohým ľuďom nesympatický. 

5. Myslím si, že nie som taký aktívny ako iní ľudia. 

6. Často mám pocit, že moje myšlienky a postrehy  nie sú zaujímavé pre druhých. 

7.  Nie som taký atraktívny ako moji kamaráti. 

8. Mám problém prekonať obavy a vyjadriť svoj názor v spoločnosti. 

9. Práca, do ktorej sa pustím, vždy končí úspechom. 

10. Chcel by som byť zábavný. 

11. Často rozmýšľam o tom, ako byť úspešný. 

12. Som príliš skromný. 

13. Myslím si, že ľudia nemajú na mňa správny názor. 

14. Chýba mi niekto, s kým by som sa mohol úprimne a otvorene porozprávať. 

15. Ľudia odo mňa stále niečo očakávajú. 

16. Moje aktivity vo voľnom čase vyvolávajú záujem okolia. 

17. Ľahko ma ľudia oklamú. 

18.  Mám pocit, že mi veľa ľudí nerozumie. 

19. Som rád v spoločnosti ľudí. 

20.  Rád sa zoznamujem s novými  kamarátmi. 

21. Myslím si, že ľudia  o mne rozprávajú. 

22. Kamaráti majú viac šťastia v živote ako ja. 

23. Veľa premýšľam  o rozhodnutiach, ktoré robia moji kamaráti. 

24. Rád sa zapájam do diskusii. 

Dotazník si vyhodnotí  každý žiak samostatne. Vo vyhodnotení  sa zameriavame na rozbor 

niekoľkých tvrdení  vo všeobecnej rovine a ďalšou fázou je diskusia o zdravom sebavedomí. 

Pri vyhodnotení si žiaci označia: za  otázku č. 1 – písmeno  N, ak jej priradili 3 alebo 2 body 

a písmeno A, ak jej priradili 0 alebo 1 bod. Prípadne môžeme ešte zvýšiť citlivosť tým, že priradením 

0 získava žiak  hodnotenie A+  a priradením 3 bodov  k tvrdeniu získava hodnotenie N-.  

Vyhodnotenie sme uskutočnili po jednotlivých otázkach aj s rozborom tvrdenia. 

Takto postupujeme s hodnotením jednotlivých otázok. V nasledujúcej diskusii sa venujeme 

povzbudeniu žiakov k vyššej aktivite a snažíme sa ich pozitívne motivovať.  

Odporúčame vyššie uvedené metodické prístupy aplikovať do pedagogického procesu. 

Členky klubu zdieľali Best practice v oblasti ďalšej tvorby podnikateľských plánov v technickom 

odbore technik informačných a telekomunikačných technológií v kontexte rozvoja podnikateľských 

kompetencií a mäkkých zručností žiakov. Viacerí žiaci si ako predmet podnikateľskej činnosti volia 



oblasť odlišnú od svojho štúdia, no zatiaľ mnohí preukazujú vysokú mieru tvorivosti a organizačných 

schopností. Napriek sťaženým podmienkam dištančného vzdelávania vypracúvajú čiastkové zadania 

podľa pokynov a poskytnutej predlohy. 

Ďalej sa členky klubu venovali organizačnému zabezpečeniu nadnárodného online stretnutia 

partnerov v rámci projektu KA2 v termíne 22.3.-26.3.2021, jeho programu, príprave študentskej 

prezentácie na tému IKT - môj pomocník alebo nepriateľ?, príprave učiteľskej prezentácie na tému 

„Oceňovanie pokroku žiakov a pedagógov“, spolupráci pri tvorbe a preklade príspevkov do AJ, účasti 

a registrácii vybraných tried na online podujatie. Zhodli sa na tom, že účasť 4 najmä technických tried 

na online stretnutí bude vzhľadom na obsah webinárov a jazykové kompetencie významným 

benefitom pre žiakov z hľadiska rozvoja odborných ako aj cudzojazyčných zručností. 

 

 


