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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba didaktického nápadníka obsahujúceho problémové úlohy 

z oblasti podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Spoločne sme na predmetnú tému 

diskutovali a tvorili návrhy na problémové úlohy.  

Kľúčové slová: problémové úlohy, rozvoj podnikateľských vedomostí, tvorba didaktického 

nápadníka. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Kreatívna práca v skupinách 

3. Tvorba nápadníka. 

4. Záver. 

Témy: rozvoj podnikavosti, prepojenie teórie s praxou, 

Program stretnutia: 

1. Analýza odborných zdrojov – INSERT značky. 

2. Tvorivé písanie – práca v skupine. 

3. Tvorba nápadníka – Think-pair-share. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z didaktického nápadníka  

Príspevok č.1 k uvedenej téme: 

Súčasná generácia mladých ľudí, tzv. generácia Z,  sa vyznačuje tým, ţe tvrdo odmieta 

prácu, ktorá "nemá význam", neprináša  v ich ponímaní hodnotu alebo kde  nie je na prvý 

pohľad  jasné, v čom im táto práca pomôţe.  Z druhej strany práve táto generácia, ktorá časť 

dňa preţíva  vo virtuálnom prostredí, má značné problémy v týchto oblastiach: 

- Komunikovať  „tvárou v tvár“; 
- Zdieľať informácie „naživo“; 
- Efektívne využívať voľný čas; 
- Spoznať a prijať každú stránku  svojej osobnosti; 
- Stanoviť si reálne  životné ciele a plánovať si cestu k úspechu. 

 

Kto je a čo znamená  pre túto generáciu učiteľ?  

Po ukončení jednej z aktivít,  prišiel za mnou ţiak a povedal mi: „Vy nám ukazujete svet, 

o ktorom sme vôbec nevedeli...“ 
 

Príspevok do nápadníka – podpora podnikateľských zručností: 

Aktivity, ktoré realizujeme so ţiakmi, môţeme rozdeliť do týchto oblastí: 

- Oblasť informačná (exkurzie, semináre, návšteva úradu práce); 

- Oblasť súvisiaca s poskytovaním poradenských sluţieb (strategická úroveň, skupinová 

úroveň a individuálna úroveň); 

- Oblasť motivačná (stretnutia s úspešnými absolventmi,  realizácia a návšteva DOD); 

- Oblasť vzdelávacia (prebiehajúca na úrovni vyučovacích hodín). 

Základným cieľom  práce so ţiakmi v tejto oblasti je pomôcť im pri rozhodovaní o budúcej kariére. 

Kľúčové kompetencie  učiteľa nevyhnutné pre podporu podnikateľských zručností ţiakov: 

- Aktívny a asertívny  prístup k riešeniu problémových situácií z oblasti kariérnej zrelosti 

ţiaka; 

- Vysoký stupeň empatie; 

- Komunikatívnosť (verbálna aj neverbálna zloţka); 

- Schopnosť tímovej spolupráce;  

- Vysoký stupeň  tvorivosti; 

- Schopnosť pracovať s rôznymi zdrojmi informácií; 

- Digitálna gramotnosť. 

Príspevok č.2 – individuálna podpora: 

Táto úroveň zahŕňa  individuálne poradenstvo pre nerozhodnutých a nerozhodných žiakov. Učiteľ 

podrobne identifikuje typ nerozhodnosti žiakov pri výbere povolania. K tejto úrovni patria aktivity 

súvisiace s identifikáciou potrieb, rezerv žiaka a s rozvojom  jeho silných stránok.  

Pri realizácii  aktivít v rámci každej úrovne podpory cielene rozvíjame kompetencie žiaka dôležité pre 

jeho aktívne uplatnenie v budúcom živote: 



- 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 celoživotného vzdelávania; 

- Efektívna práca  s rôznymi zdrojmi informácií; 

- Konať zodpovedne a samostatne; 

- Rozvíjať rôznymi metódami a ich kombináciami   podnikavosť a tvorivosť. 
 

Členovia klubu následne zdieľali svoje skúsenosti a aktivity z mimoškolskej činnosti v krúţkoch.  

     Ing. Bajúzová informovala, ţe v rámci rozvoja podnikateľských kompetencií pracuje študentská 

firma na ujasnení si svojej organizačnej štruktúry a následnej deľbe práce a zodpovednosti medzi 

členmi v rámci jednotlivých oddelení v súlade s potrebami, záujmami a silnými stránkami  

jednotlivých ţiakov. Ţiaci zostavujú podnikateľský plán, ktorý predstavia na ustanovujúcom 

zasadnutí svojej akciovej spoločnosti. 

     Mgr. Martišková  priblíţila aktivity svojho krúţku pri tvorbe školského časopisu a tvorbe 

„nápadníka“ v duchu „študenti pre študentov a o študentoch“. Ţiaci aktuálne riešia svoje pozície 

v redakčnej rade, štruktúru a obsah jednotlivých rubrík, dizajn a názov časopisu. Spoločná práca 

upevňuje tímového ducha, podporuje empatiu, rozvíja tvorivosť a schopnosť pracovať s rôznymi 

zdrojmi informácií.  Popri tom sa ţiaci učia nie len prijímať kritiku, ale sa navzájom aj podporovať. 

     Ing. Krtíková informovala, ţe v súvislosti s pripomenutím si Svetového dňa CR a Európskeho 

kultúrneho dedičstva sa diskusia zamerala na trvalo udrţateľný rozvoj CR. Ţiaci  absolvovali kvíz Čo 

(ne)viem o svojej krajine obsahujúci otázky zamerané na prírodné aj antropogénne bohatstvo 

Slovenska a otestovali si tak svoje vedomosti v tejto oblasti. Viaceré odpovede museli vyhľadať na 

internete s efektívnym vyuţitím rôznych zdrojov informácií a digitálnych technológií. V rámci 

ďalších aktivít rozvíjali svoje komunikačné, argumentačné, prezentačné zručnosti na základe 

vonkajšieho vizuálneho podnetu (analýza obrázka).  

Zmienené aktivity v podobe problémových úloh rozvíjajú podnikateľské vedomosti a ekonomické 

myslenie v kontexte prepojenia teórie s praxou a podporujú osobnostný rast ţiakov. Členky klubu 

odporúčajú pokračovať v tvorbe príspevkov, realizácii podobných aktivít a ich zdieľaní. 

 


