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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o činnostiach nášho pedagogického klubu. Spoločne sme 

zdieľali naše pedagogické skúsenosti, vymieňali si odborné názory a na záver stretnutia sme tvorili 

zhrnutie k uvedenej téme. 

 

Kľúčové slová: výstupy a činnosť  pedagogického klubu, priemysel 4.0, práca 4.0. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodná diskusia. 

2. Výmena OPS. 

3. Záver. 

 

Témy: prepojenie teórie s praxou, priemysel 4.0. 

Program stretnutia: 

 

1. Storytelling – diskusia o kompetenciách – priemysel 4.0 

2. Výmena OPS. 



3. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Zhrnutie diskusie – perspektívy rozvoja priemyslu 4.0 a adaptácia pedagogického procesu na nové 

výzvy: 

 

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 rámci koncepcie 4.0 povaţujeme za dôleţité naučiť ţiakov pracovať s cieľmi. K stanoveniu cieľov 

je vhodnou metódou – SMARTER. 

OPS  

Učiteľ zadáva otázky, ktoré vedú k vymedzeniu, k vyjasneniu a ku konkretizácii cieľov. 

Ciele môţu byť rôzneho  charakteru a  z časového hľadiska ich rozdeľujeme na: 

- krátkodobé; 

- strednodobé; 

- dlhodobé. 

-  

Ďalšie delenie  cieľov: 

-konečné;  

- priebeţné; 

- výkonnostné; 

- rozvojové; 

-kognitívne.  

Poţiadavky na formulovanie cieľa (kritériá): 

S- špecifický, zrozumiteľný, jasne formulovaný ako konkrétna poţiadavka na výsledok; 

M- merateľný,  čo znamená, ţe výsledok je moţné vyhodnotiť; 

A- Ambiciózny, cieľ je dostatočne náročný a stimuluje k aktivite; 

R- Realistický (realizovateľný), čo znamená, ţe je to cieľ dosiahnuteľný v daných podmienkach; 

T- termínovaný, ohraničený v čase.  

E – vzrušujúci, čo znamená, ţe z napĺňania cieľa máme radosť; 

R- prospešný, uţitočný. 

Príklad otázok pri pouţití metódy SMARTER 



S 

Čo konkrétne chcete zmeniť vo svojom ţivote? 

Čo  povaţujete za najväčší problém? 

M 

Ako spoznáte, ţe sa vám podarilo dosiahnuť cieľ? 

Podľa akých kritérií budete hodnotiť úspešné dosiahnutie cieľa? 

A 

Nakoľko váš cieľ zodpovedá vašej ďalšej profesijnej orientácii? 

Do akej miery korešponduje s aktuálnou situáciou na trhu práce? 

R 

Ako veľmi veríte v dosiahnutie cieľa? (pouţitie škálovania) 

Aké čiastkové ciele musíte splniť? 

Ktoré aktivity vám pomôţu dosiahnuť cieľ? 

T 

Dokedy máte čas na dosiahnutie cieľa? 

Ako máte naplánované plnenie čiastkových cieľov? V akých termínoch? 

E 

Čo sa zmení vo vašom ţivote, keď dosiahnete cieľ? 

Aké nové moţnosti sa vám otvoria? 

R 

Ako si budete značiť dosiahnuté úspechy? 

Čo budete robiť, ak sa vám nebude dariť? 

 

Počas stretnutia sme zdieľali ďalšie didaktické materiály a vymieňali si skúseností z aktivít 

pedagogického klubu. 

 

Odporúčame pokračovať v činnosti klubu podľa plánov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepouţíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totoţný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manaţérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstiţne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 


