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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS z oblasti zvyšovania úrovne podnikateľských 

zručností. Účastníci zdieľali svoje OPS, diskutovali o predmetnej oblasti a na záver stretnutia tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: zdieľanie OPS, rozvoj podnikavosti, aktívne občianstvo, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia od koordinátora – OPS. 

2. Diskusia. 

3. Výmena skúseností. 

4. Tvorba výstupu stretnutia. 

Témy: Prezentácia OPS, rozvoj podnikavosti na SOŠ, prepájanie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

1. Interaktívna prezentácia od koordinátora klubu, prehľad príkladov OPS. 

2. Skupinová diskusia, metóda IN/OUT, hodnotenie jednotlivých prístupov. 

3. Výmena skúseností metódou semafor, diskusný kruh. 

4. Záver a zhrnutie. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie a zdieľania OPS sme vytvorili nasledovný prehľad dobre aplikovateľných 

príkladov dobrej praxe. 

Zhodujeme sa na neustálej potrebe aplikovať metódy aktívneho učenia.  

Aktívne učenie predstavuje procesy, postupy a prístupy vo výučbe, prostredníctvom ktorých /žiak 

prijíma informácie aktívnym spôsobom (samostatným pričinením) a na ich základe hodnotí a vytvára 

si vlastné úsudky. Aktívny prínos spočíva aj v tom, že získané poznatky spracúva a začleňuje do 

svojho systému vedomostí, zručností a postojov. Takýto prístup k osvojovaniu si informácií zaručuje 

efektívny rozvoj  schopnosti kritického myslenia, ktoré charakterizuje objavovanie, hodnotenie, 

porovnávanie, systematizácia poznatkov a individuálne rozhodovanie o ich ďalšom využití či 

nevyužití. Metódy aktívneho učenia sa sú zamerané na žiaka, na jeho plné zapojenie do vyučovacieho 

procesu. Žiak prestáva byť pasívnym objektom výučby, stáva sa spolutvorcom, hodnotiteľom 

výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa nielen na hodnotení triedy, aktivizuje aj sebahodnotenie. 

Zhodli sme sa na nasledujúcich požiadavkách, o ktorých by sme aj naďalej radi diskutovali na 

stretnutiach klubu:  

- Ovládať širokú škálu vyučovacích metód (odporúčame tzv. metodické portfólio)  

- Získavanie pedagogického majstrovstva;  

- Pravidelne využívať a meniť rôzne druhy metód (umenie správne sa rozhodnúť je zásadnou 

spôsobilosťou). Proces učenia je obojstranný a komplexný, ale učiteľ je kompetentný dianie na 

vyučovaní ovplyvniť, preto rozhodnutie čo, kedy a ako je pre výučbu kľúčové.  

- Zdokonaľovať sa vo výbere vyučovacích metód vzhľadom k edukačným cieľom a rozvoju 

požadovaných kompetencií (premyslieť dôkladne ich adekvátnosť a užitočnosť, účelne využiť 

výsledky detí/žiakov pre ďalšiu vzdelávaciu činnosť).  

- Poznať silné a slabé stránky metód (časté využívanie, prispôsobovanie podmienkam a prostrediu, 

kombinácia metód, eliminácia slabých a posilňovanie silných stránok).  

- Chápať podstatu, organizáciu a realizáciu jednotlivých metód, orientovať sa v ich prednostiach a 

sile (poznať zásady ich využívania a správneho postupu), aby netvorili pomyselný celok zdanlivo 

rovnakých metód (Sitná, 2009).  

Zhodujeme sa tiež že naši žiaci preferujú učenie, ktoré je zaujímavé, zmysluplné, pestré a primerane 

náročné, učiteľa profesionála, ktorý využíva aktivizujúce a motivujúce metódy. Pre rozvoj 

podnikavosti sa v rámci príkladov dobrej praxe objavovali nasledovné inovatívne metódy 

vyučovania: 

1. skupinové vyučovanie - kooperatívne vyučovanie, diskusie, debaty, práca v menších skupinách,  

2. využívanie IKT, interaktívnych tabúľ,  

3. hranie pedagogických hier, súťaže, krížovky, kvízy,  

4. praktická výučba v odborných učebniach,  



5. laboratórne práce, návštevy knižníc, exkurzie,  

6. práce v dielňach, na pozemku, odborná prax,  

7. samostatná práca,  

8. pozorovanie (spolužiakov, učiteľa),  

9. čítanie s cieľom získať informácie,  

10. prezentácia, výklad, prednáška.  

Skúsenosti učiteľov potvrdzujú obľúbenosť rôznych produktívnych aktivít, spolupráce v skupinách, 

praktických činností, problémových úloh a riešenie problémov vyžadujúcich kreativitu a vlastný 

úsudok žiakov. Preto pestré vyučovacie metódy s pozitívnou motiváciou podstatne prispievajú k 

zvýšeniu záujmu o podnikanie a aktívne občianstvo, ako pri získavaní informácií, a tým aj rozvoju 

kľúčových kompetencií. 

OPS – výnosy a náklady 

Naším cieľom pri tvorbe inovatívnej stratégie sebahodnotenia nazvanej Výnosy a náklady bolo získať 

spätnú väzbu od žiakov, čo považujú za užitočné a čo naopak za neužitočné z hľadiska rôznych tém 

vzdelávacích obsahov.  

Aktivita si vyžaduje si približne 15  minút na aplikáciu. 

Odporúčaná veľkosť skupiny je 8-16 účastníkov. Potrebné sú dve sady papierových lepiacich 

kartičiek „post-it“ rôznej farby a veľký papier, tzv. „flipchart“.  

Motivačný model, ktorý sme využili ako rámec pre stratégiu Výnosy a náklady, bol model motivácie 

učiaceho sa vytvorený Johnom Kellerom – model ARCS, opísaný v publikácii Motivačný návrh 

výučby (1983).  

Podľa tohto modelu, využitie stratégie prispieva k motivácii učiť sa nasledovne:  

� „Attention“, teda pozornosť: vďaka nej si účastníci uvedomujú, že učenie sa je investíciou, 

motivuje ich premýšľať nad „ziskom“, ktorý získajú učením sa.  

� „Relevance“, teda relevantnosť: modelovaním tejto stratégie pre učiacich sa si môže byť učiteľ 

istý, že účastníci budú chápať relevantnosť sebahodnotenia (v zmysle výnosov a nákladov) aj v 

situáciách z reálneho života. Okrem toho učiteľ môže poskytnúť relevantné príklady toho, čo sa dá 

považovať za prínos a čo za stratu v zmysle investície žiaka do učenia sa. 

 � „Confidence“, teda sebadôvera: zmyslom stratégie je získať spätnú väzbu od žiakov o nimi 

vnímanej užitočnosti účasti na vzdelávaní, ktorá by im mala dodať pocit kontroly nad hodnotením 

vzdelávania. 

 � „Satisfaction“, teda spokojnosť: „výhody“ stratégie majú pomôcť rozvinúť u žiakov pocit 

dosiahnutia výsledkov/„zisku“, ktorý ich môže motivovať ďalej sa učiť, opätovne sa učiť a/alebo sa 

niečo naučiť inak. 

V rámci zdieľania Best practice predstavila Ing. Bajúzová svoju praktickú aktivitu s triedou 4.B - 

riadenú diskusiu po zhliadnutí americkej dokumentárnej drámy The Social Dilemma, v ktorej  bývalí 



zamestnanci veľkých technologických spoločností hovoria o vplyve produktov týchto spoločností na 

správanie ich používateľov a dopade na spoločnosť. Dráma tiež upozorňuje na významný vplyv 

sociálnych sietí na politiku a demokraciu vo svete a zobrazuje možnosti využitia/zneužitia  

obrovského množstva dát, ktoré technologické spoločnosti a sociálne siete o ich užívateľoch zbierajú. 

V rámci následnej diskusie sa žiaci kriticky zamýšľali nad množstvom času, ktoré trávia na 

sociálnych sieťach, o ich pozitívnom aj negatívnom vplyve  najmä na mladých ľudí, o ich fungovaní, 

o potrebe selektovať záplavu informácií, o bezpečnosti na internete. 

V ďalšom príspevku Ing. Bajúzová priblížila účasť našich žiakov na moderovanej Girl´s Day 2021 

organizovanej OZ Aj Ty v IT. Jednou z hlavným myšlienok on-line webinára bolo zmeniť pohľad 

ľudí na IT, v ktorých sú veľmi podstatnou zložkou dievčatá a ženy, ktoré do sveta IT dokážu prinášať 

nové myšlienky a pohľady, lebo IT nie je len o programovaní, ale najmä o využívaní tzv. mäkkých 

zručností, komunikácií so zákazníkom, tvorivom myslení a marketingu. Tento zaujímavý on-line 

projekt priniesol žiakom 4. ročníka v odbore Pracovník marketingu nové pohľady na možnosti v ich 

ďalšom vzdelávaní a budúcej kariére. 

Ing. Krtíková informovala o komunikačnej a marketingovej aktivite so žiakmi 2. ročníka spojenej 

s prípravou video príspevku o skúsenostiach žiakov s ich prijímačkami na strednú školu. Cieľom 

riadeného rozhovoru bolo priblížiť deviatakom priebeh  prijímacieho konania v našej škole a odbúrať 

tak ich nervozitu a stres. Video príspevok je dostupný pre záujemcov na web stránke školy. 

Ďalej Ing. Krtíková predstavila kľúčové informácie z webinárov k novému programu Erasmus+, 

ktorých sa zúčastnila v rámci akcií KA1 a KA2. Informovala o zámere školy spustiť od septembra 

2021 v prípade priaznivej situácie pozastavené vzdelávacie mobility žiakov v rámci schváleného 

projektu Europrax pre budúcnosť v destináciách v Turecku a na Cypre.  

Na záver predstavila zámer školy uchádzať sa v rámci Novej výzvy Erasmus+ 2021 o projekt 

vzdelávacej mobility pre študijné odbory v Rige v Lotyšsku v r. 2022. Nasledovala diskusia členiek 

o možnostiach stážových pracovísk a možnej kapacite školy naplniť plánované miesta žiakmi ako aj 

vzdelávacích potrebách, ktoré by mali stáže naplniť. Členky prisľúbili pomoc a súčinnosť pri príprave 

projektovej žiadosti, pretože vzdelávacie mobility v zahraničí sú jedinečným prostriedkom ako 

rozvíjať kritické myslenie, podnikateľské kompetencie, jazykové a mäkké zručnosti žiakov.  

Odporúčame vyššie uvedené prístupy a zámery k implementácii do pedagogického procesu. 

 


