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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola analýza a  tvorba inovatívnych materiálov z oblasti rozvoja 

podnikateľských vedomostí a zručností. Zameriavali sme sa na tvorbu osobnej agendy a na metódy 

a prístupy, ktoré vedú k aplikácii podkladov osobnej agendy. Na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: osobná agenda, tvorba inovatívnych materiálov, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia 

3. Tvorba materiálov. 

4. Záver. 

Témy: osobná agenda, prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorivé písanie a jeho aplikácia v edukácii. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 
 

Počas stretnutia sme analyzovali niekoľko OPS, z ktorých ukážky sú obsahom tejto správy. 

Cieľom týchto aktivít je poskytnúť žiakom širokú paletu možností, ktorá bude napomáhať rozvíjaniu 

ich záujmov, talentu a praktických zručností. Žiak prostredníctvom týchto aktivít spozná svoje silné 

stránky a rezervy, naučí sa prijať a poskytovať pozitívnu spätnú väzbu, pracovať v tíme a prispievať 

svojou činnosťou k budovaniu zdravej komunity odborníkov - profesionálov. V rámci predmetu, 

ktorý učiteľ vyučuje, cielene rozvíja podnikateľské kompetencie žiaka, a to hlavne tie, ktoré mu 

umožnia lepšie sa uplatniť na trhu práce (kooperácia, podnikavosť, flexibilita, aktívny prístup, 

zodpovednosť, efektívna komunikácia, objavovanie súvislostí, práca s informáciami).  

OPS 1 

Aktivita: Nový doklad totožnosti 

Pojem vlastnej identity sa spája s duševným a koncepčným porozumením, ktoré je základom 

chápania vlastnej existencie. Je to „zhrnutie“  pre chápanie seba samého, pre spoznanie svojich 

schopností, zručností, postojov. 

Cieľovou skupinou aktivity  sú žiaci vo veku 16-17  rokov. 

Popis aktivity:  aktivita je založená na vyjadrení vlastnej predstavy o sebe a na prepojení 

charakteristík  vlastnej osobnosti  s rôznymi profesiami, ktoré sú v spojitosti s identifikovanými 

charakteristikami. 

Pedagogické ciele: 

- motivovať žiakov  k rozpoznaniu vonkajších rysov osobnosti od vnútorných,  

- poskytnúť  žiakom pomoc s prijatím ich vlastností, 

- motivovať žiakov k tomu, aby si uvedomili, že všetky rysy osobnosti sú nevyhnutné,  

- motivovať žiakov k nachádzaniu súvislostí medzi osobnostnými charakteristikami a 

špecifickými charakteristikami rôznych profesií. 

Zadanie: 

V nasledujúcej tabuľke nájdete niekoľko charakteristík. Zvoľte na stupnici číslo, ktoré predstavuje 

vás v každej dvojici vlastností.  Najmenej vystihuje moju osobnosť číslo 1 a najviac vystihuje moju 

osobnosť  číslo 7. 

Napríklad: ak som  veľmi nesmelý, priradím k tejto charakteristike číslo 7... 

Tabuľka: Charakteristika mojej osobnosti 

1 2 3 4 5 6 7                                                                1 2 3 4 5 6 7 

nesmelý                                                              priateľský 

osamelý                                                                 spoločenský  

impulzívny                                                                 schopný sa ovládať 

lenivý                                                                 aktívny 

Teraz vypíšte  vlastnosti so stupňom 1 alebo 7 a ako ďalšie so stupňom 2 alebo 6. V ďalšom stĺpci 

vyplňte názov povolania, o ktorom si myslíte, že dané charakteristiky sú špecifickými 



charakteristikami daného povolania. 

OPS 2 

Aktivita: Plánujeme 

Cieľom aktivity je vyvolať u žiaka  záujem o stanovenie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých 

životných cieľov. Klient identifikuje „prvý krok“ k naplneniu  cieľov. Hľadá odpovede aj  na  tieto 

otázky: 

Kde som teraz? 

Aká je moja súčasná situácia? 

V čom som dobrý? 

- žiak pracuje s pojmom kompetencie, hľadá prepojenie svojich schopností s požiadavkami, ktoré sú 

zadefinované v kompetenciách. Žiak sa učí chápať pojem kompetencia, čo je dôležitý moment pre 

jeho orientáciu pri práci s charakteristikami pracovných pozícií. 

Zadanie: Z daného súboru kompetencií vyberte tie, ktoré považujete za svoju silnú stránku, a tie, 

ktoré naopak považujete za svoju slabú stránku: 

- Kompetencie: efektívna komunikácia, kooperácia, spolupráca, podnikavosť, flexibilita, dosahovanie 

výkonu, samostatnosť, riešenie problémov, plánovanie a organizácia práce, celoživotné učenie sa, 

aktívny prístup, zvládanie záťaže, práca s informáciami. 

- Odborné kompetencie: komunikácia v cudzom jazyku, práca s IKT, ekonomická a numerická 

spôsobilosť,  právne povedomie. 

Členky pg klubu sa vzájomne informovali o zaujímavostiach z vlastnej pedagogickej praxe. Mgr. 

Martišková zdieľala dojmy z praktickej aktivity na hodine etickej výchovy v 1. ročníku „Ako nás 

vnímajú iní ľudia“ spojenej so sebareflexiou žiakov, ktorá podporuje rozvoj sebahodnotiacich 

a argumentačných kompetencií. 

Ing. Bajúzová predstavila malé žiacke projekty v 3. ročníku v odbore pracovník marketingu zamerané 

na sprievodcovskú činnosť, v ktorých žiaci pracovali s informáciami a priblížili zaujímavosti 

vybranej domácej i zahraničnej destinácie. Rozbieha sa aj využívanie aplikácie Activebound, kde si 

každý žiak spracuje vybranú pamiatku v meste vrátane súťažnej otázky na záver; tieto pamiatky žiaci 

aj fyzicky navštívia a vyhotovia fotodokumentáciu.                                                                    

V odbore komerčný pracovník v doprave si tretiaci naďalej rozvíjajú podnikateľské myslenie 

a zručnosti v študentskej firme aj napriek prekážkam spôsobeným pandémiou.  

Ing. Krtíková informovala o aktivitách v krúžkoch Tvoríme v marketingu, ktoré sa v januári zamerali 

na podporu digitálneho povedomia a zručností. Žiaci si pripomenuli Medzinárodný deň bez internetu 

(21.1.) formou úvahy a diskusie o význame, kladoch a úskaliach práce s digitálnymi technológiami 

a navrhovali program 1 dňa bez využitia internetu. Súčasťou témy bude jednoduchý online prieskum 

o vzťahu mladých ľudí k IKT formou krátkeho dotazníka. Zatiaľ sa žiaci venovali teoreticky zásadám 

správneho prieskumu a prípravy dotazníka, typom a konštrukcii vhodných otázok ako aj častým 

chybám pri ich formulácii. Prieskum a jeho vyhodnotenie bude pokračovať aj v ďalšom mesiaci. 



V ďalšej časti stretnutia klubu Ing. Krtíková predstavila členkám hlavné závery z hodnotenia 

Záverečnej správy projektu partnerstva KA2 Dobrá škola pre 21. storočie, kde sa v súhrnnom 

komentári uvádza: 

„Kvalitu realizácie projektu hodnotíme ako veľmi dobrú, oceňujeme, že sa podarilo naplniť všetky 

ciele, aj napriek nepriaznivej (pandemickej) situácii. 

Silné stránky projektu: 

- široké spektrum obsahových aspektov/zameraní zrealizovaných aktivít; 

- výber a flexibilita partnerstva; 

- snaha zapojiť do prípravy aktivít čo najviac aktérov (žiakov a učiteľov, miestnu komunitu); 

- celkový manažment projektu - rovnocenná deľba práce pri príprave materiálov a aktivít, vhodné 

komunikačné nástroje, zvládnutie riešenia vzniknutých problémov; 

- zabezpečenie aktivít v ohľade na prípravu a podporu účastníkov; 

- propagácia projektu a dostupnosť jeho výsledkov. 

Odporúča sa v budúcnosti viac konkretizovať implementáciu projektových výsledkov do kurikula, 

aby mohli byť výsledky viac využiteľné v pedagogickej činnosti zapojených škôl a tiež aby mohli byť 

motiváciou pre ďalšie školy. 

Na základe tohto priaznivého hodnotenia zaradila Národná agentúra Erasmus+ projekt do príkladov 

dobrej praxe. 

Členky pg klubu odporúčajú pokračovať aj naďalej v rozbehnutých aktivitách, zdieľaní OPS a v 

implementácii aktivít vedúcich k podpore podnikateľských zručností a ďalších kompetencií do 

edukácie. 

 


