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Úvod 

 

Pedagogický klub „podnikavý človek“- aktívny občan, prierezové témy, bol vytvorený učiteľmi a 

majstrami OV. 

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023, teda 25 mesiacov 

a jeho udrţateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské 

rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A, 3C a pre odborné vzdelávanie a prípravu.  

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺţka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

 

Zameranie pedagogického klubu:  

Výchova k podnikavosti zahŕňa všetky výučbové nástroje a metódy smerujúce k posilneniu 

kompetencie podnikateľských zručností a ekonomického myslenia. 

Podnikavý človek aktívne hľadá príleţitosti a vie ich vyuţiť (nie zneuţiť). Uplatní sa v pozícii 

podnikateľa, ale aj kvalitného zamestnanca, či aktívneho občana. 

 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 02/2021-06/2021: 

Február 2021 – 0 stretnutí 

Marec 2021 – 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Apríl 2021 - 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Máj 2021- 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Jún 2021-2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 



Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia 

a rozvoja kľúčových kompetencií pre 21.st. v súlade s poţiadavkami súčasného trhu práce, ako 

prierezovej témy.  

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia 

a projektových kompetencií ţiakov naprieč vzdelávaním. Potreba rozšíreného kompetenčného profilu 

učiteľa vyplýva zo súčasných nárokov na trvalo udrţateľný rozvoj kvality vzdelávania. V prípade, ţe 

učiteľ nemá kompetencie potrebné na zavedenie inovácií a trendov do vzdelávania, nemôţe k týmto 

schopnostiam viesť (sprevádzať) ţiakov. 

 

Podnikateľské vedomostí, ekonomické myslenie a schopnosť riešiť problémové  úlohy z tejto oblasti,  

sú dôleţitými (kľúčovými) schopnosťami ţiaka a  predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný 

a profesijný rast ţiaka, z týchto dôvodov je potrebné, aby sa pedagogickí zamestnanci pravidelne 

stretávali a vytvárali spoločne sieť vhodných aktivít k zvýšeniu vlastného kompetenčného profilu. 

Táto poţiadavka je súčasťou  modernej SOŠ, ktorá je súčasťou Systému duálneho vzdelávania. 

 

Činnosti a výstupy v rámci predmetného pedagogického klubu budú  následne implementované do 

edukácie s cieľom rozvíjať u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, ekonomicky myslieť, tvoriť 

správne rozhodnutia, vytvárať podnikateľské zámery, stanovovať ukazovatele úspechu. 

Ďalšími aktivitami členov pedagogického klubu, tvorbou výstupov a ich implementáciou do praxe, 

chceme dosiahnuť, aby ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa naučili  riadiť seba, tím 

(firmu), vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, 

vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju 

a pod. 

Vytvoríme didaktické materiály, ktoré budú následne efektívnym nástrojom učenia  sa ţiakov - 

prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a komunikačných technológií 

a ďalšie spôsobilosti, napríklad: 

 vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt so 

zákazníkom, 

 zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia 

ju aplikovať, 

 vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 

 identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

 navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 

 získať rôzne typy informácií, zhromaţďovať, triediť a selektovať ich, 

 na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 

 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 

 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

 prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

 poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich pouţiť na obhájenie vlastného postoja, 

 vyuţívať rôzne typy prezentácií, 

 aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 

 proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie 

a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 

 chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 



Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca   

        k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

-  Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry, 

-  Identifikovanie problémov v rozvoji podnikateľských vedomosti, ekonomického   

         myslenia a schopnosti tvoriť projekt a navrhnúť moţné riešenia. 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub „podnikavý človek“ – aktívny občan, prierezové témy sa zaoberal nasledujúcimi 

aktivitami: 

 - Tvorba a zdieľanie Best Practice zvyšujúce úroveň podnikateľských vedomostí ţiakov 

a ekonomického myslenia,  

- Zásady tvorby OPS, prezentácia OPS, 

- Inovatívne didaktické materiály k rozvoju podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia,  

- Riadenie organizácie, štýly riadenia,  

- Tímová spolupráca. 

 

Kľúčové slová 

Podnikateľské vedomostí, kľúčové zručnosti pre 21 st., zvyšovanie úrovne kľúčovej kompetencie, 

inovatívne metódy, OPS, Best Practice. 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu. 

 

Priblíţenie témy:  

Podnikavosť, tvorivosť a inovatívnosť sú jednými z kľúčových kompetencií mladých ľudí, ktoré 

pomáhajú rozvíjať ich potenciál, či uţ v zamestnaní alebo v podnikaní. Podnikavosť je schopnosť 

jedincov premeniť nápady na reálne činy, chopiť sa iniciatívy, niesť zodpovednosť, prijať riziko a 

dosahovať ciele. Tvorivý zamestnanec a mladý podnikateľ sú základom úspechu firmy, rozvoja 

ekonomiky a tým aj celej spoločnosti. Podnikavosť priamo pozitívne ovplyvňuje a podporuje 

zamestnateľnosť mladých ľudí. 

Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer10 by iba kaţdý tretí obyvateľ Slovenska (33 %) v prípade 

moţnosti výberu preferoval stať sa podnikateľom, ako byť zamestnanom. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Problém: 

Rozvoj a propagácia výchovy k podnikateľstvu je uţ mnoho rokov jeden z kľúčových cieľov EÚ a 

členských štátov v oblasti vzdelávania. V kontexte vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, 

ekonomickej krízy a rapídnych zmien týkajúcich sa našej, na komplexných vedomostiach zaloţenej 

znalostnej ekonómii a spoločnosti, sa môţe zdať, ţe prierezové zručnosti, zvlášť podnikanie, sú 

podstatné, ak sa mladí ľudia majú stať aktívnymi, kreatívnymi a podnikavými občanmi.  



Význam iniciatívy a podnikania zodpovedá schopnosti jednotlivca zmeniť myšlienky na aktivity. 

Zahŕňa kreativitu, inováciu a riskovanie, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty s cieľom 

dosiahnuť výsledky.  

Výchova k podnikateľstvu je o rozvoji zručností a premýšľania ţiaka takým spôsobom, aby bol 

schopný pretransformovať myšlienky do podnikateľskej aktivity. Je to kľúčová kompetencia pre 

všetkých ţiakov, podporujúca osobnostný rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a 

zamestnateľnosť. Je relevantná v rámci celého procesu celoţivotného vzdelávania a pre všetky formy 

vzdelávania a prípravy (formálne, neformálne a informálne), ktoré prispievajú k podnikateľskému 

duchu alebo správaniu, s alebo bez komerčného cieľa. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Na základe aktivít nášho pedagogického klubu odporúčame rozvíjať a hlbšie sa venovať kľúčovým 

kompetenciám. Kľúčové kompetencie sú pre nás tie kompetencie, ktoré predstavujú prenosný 

a univerzálne pouţiteľný súbor vedomostí, schopností a postojov, ktoré potrebuje kaţdý ţiak pre 

svoje osobné naplnenie a rozvoj, pre zapojenie sa do spoločnosti a úspešnú zamestnateľnosť. V rámci 

stretnutí klubu nám bol inšpiráciou najmä lisabonský proces, ktorý pri výbere kľúčových kompetencií 

pri rozvoji podnikavosti vyberá tri priority: 

1. osobné naplnenie a rozvoj jedinca v priebehu celého ţivota, tzn. ţe kľúčové kompetencie musia 

vybaviť ţiaka k tomu, aby bol schopný sledovať vlastné ţivotné ciele a usiloval sa o celoţivotné 

vzdelávanie, 

2. aktívne občianstvo a zapojenie sa do spoločnosti, tzn. ţe kľúčové kompetencie by mali viesť 

kaţdého ţiaka k tomu, aby sa ako občan zapojil aktívne do diania v spoločnosti, 

3. zamestnateľnosť ţiaka, tzn. ţe kaţdý ţiak by mal byť schopný získať odpovedajúce a kvalitné 

zamestnanie na trhu práce. 

 

Z prezentovaných OPS vyberáme... 

Predstavy o profesijnom ţivote 

Predstava je veľmi dôleţitý aspekt ţivota. 

Ţiaci pracujú v tímoch. Kaţdý tím dostane rovnaké zadanie: 

Ste študentmi študijného odboru pracovník marketingu. 

Spoločne opíšte jeden beţný  pracovný deň pracovníka marketingu. 

Čo pozitívne ste v tento deň zaţili? 

Čo sa vám nepodarilo?  Akým spôsobom zabránite, aby sa to zopakovalo? 

Ako budete vedieť, ţe  tento pracovný deň bol pre vás úspešný? 

Čo urobíte zajtra inak? 

Po uplynutí stanoveného času (podľa počtu ţiakov), napríklad po 15 minútach, prebehne 

prezentácia tímovej práce.  

Ţiaci ďalej diskutujú o rozdieloch v  predstavách o pracovnom dni pracovníka marketingu. 

 

Vplyv digitalizácie na trh práce spôsobuje značnú dynamiku - niektoré pracovné pozície zanikli, iné 

budú vznikať a bude o ne zvýšený záujem. Edukácia reaguje na túto skutočnosť zavádzaním 

inovatívnych metód vzdelávania.   

 

V oblasti podpory tímovej práce odporúčame: 

1. kontrolné úlohy a úlohy zamerané na vytvorenie katalógu rád a odporúčaní  



2. odborne komplikované úlohy  

3. kognitívne úlohy  

4. brainstorming  

5. súťaţné úlohy  

6. puzzle-úlohy  

7. skupinové rolové hry. 

 

Z diskusie – Otázka o princípoch tvorby pracovných skupín: 

• ako sa majú tvoriť jednotlivé pracovné skupiny?  

- náhodne (ťahanie kariet, vypočítavanie),  

- rozhoduje učiteľ,  

- rozhodujú ţiaci,  

- podľa záujmu o voliteľnú tému,  

- ţiaci rozhodujú na základe sympatií.  

Najlepším variantom je vytvorenie heterogénnej skupiny, ktorá je:  

- zloţená z výkonných a menej výkonných ţiakov,  

- pozostáva z oboch pohlaví,  

- interkultúrne zmiešaná,  

- vytvorená na základe prechádzajúcich skúseností,  

- vytvorená na základe veku ţiakov,  

- vytvorená na základe sympatií.  

Heterogénne skupiny môţu pomôcť dosiahnuť úspech tak aktívnym, ako aj menej motivovaným 

ţiakom vtedy, ak sa vyuţije a usmerní interakcia skupiny na spoločný cieľ, čím sa dosiahne aj 

zefektívnenie edukačného procesu. Aktívny ţiak môţe pomôcť pri vysvetlení obsahu menej 

motivovanému, čím sa sám hlbšie oboznamuje s učebnou látkou. 

 

V rámci individuálnej práce so ţiakom v tejto oblasti odporúčame: 

- individuálne poradenstvo, a to hlavne  pre nerozhodnutých a nerozhodných ţiakov z hľadiska ich 

ţivotného uplatnenia sa. Učiteľ identifikuje typ nerozhodnosti ţiakov pri výbere povolania. K tejto 

úrovni patria aktivity súvisiace s identifikáciou potrieb, rezerv ţiaka a s rozvojom  jeho silných 

stránok.  

Pri realizácií  aktivít v rámci kaţdej úrovne poradenstva cielene rozvíjame kompetencie ţiaka dôleţité 

pre jeho aktívne uplatnenie v budúcom ţivote: 

- Uvedomenie si seba samého z pohľadu záujmov, schopností, vlastností, prípadných 

zdravotných obmedzení; 

- Uvedomenie si súvislostí medzi záujmami a charakteristikou typových pracovných 

pozícií; 

- Získanie primeranej úrovne v orientácii  sa vo svete práce a  ďalšieho vzdelávania; 

- Pochopenie potreby celoţivotného vzdelávania; 

- Efektívna práca  s rôznymi zdrojmi informácií; 

- Konať zodpovedne a samostatne; 

- Rozvíjať rôznymi metódami a ich kombináciami   podnikavosť a tvorivosť. 

OPS 

Odporúčame tvorbu individuálnych stratégií zo SWOT analýzy ţiaka, nakoľko stratégie majú 

výrazný vplyv na uvedomenie si potreby stanovenia cieľov. 

Stanovenie stratégií osobnostného rozvoja: 

Príklady: 



Stratégia SO:  Vyuţiť  praktické zručnosti a tvorivosť pre ukotvenie postavenia vo firme, v ktorej 

bola vykonávaná prax. 

Stratégia ST: Moţnosť prepojenia silnej stránky  „nadšenie pre všetko nové“  s účasťou na kurze 

cudzieho jazyka, ktorý bude vedený Callanovou metódou. 

Stratégia WT: Slabé organizačné schopnosti – jasné zadefinovanie  úloh v tíme, jednoznačná bilancia 

kompetencií. 

Stratégia WO: Výborná  spolupráca s firmami posilní pozitívnu spätnú väzbu a  ovplyvní aj 

motiváciu klienta. 

Stratégia OT: Nedostatok odborníkov v danej oblasti zniţuje hrozbu straty zamestnania z dôvodov 

nedostatočnej úrovne kvalifikácie. Klient získava časovú rezervu na doplnenie  vzdelania. 

Hlavným cieľom individuálnej SWOT analýzy je identifikácia rizikových oblastí, ktoré by mohli 

negatívne ovplyvniť naplnenie cieľov klienta. 

V rámci navrhnutých strategických postupov sa snaţíme: 

- Vyrovnať moţný vplyv slabých stránok na plnenie cieľov, a to hlavne  prostredníctvom stratégií  

WT, WO. 

- Obmedzenie vplyvu hrozieb na plnenie cieľov klienta a to hlavne strategickými koncepciami ST, 

OT. 

Odporúčame ďalej pokračovať v aktivitách klubu podľa plánu činnosti v školskom roku 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


