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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS v oblasti rozvoja podnikavosti a podnikateľských 

kompetencií. Súčasťou stretnutia bola diskusia, zdieľanie OPS a tvorba inovatívnych materiálov. Na 

záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: OPS v predmetnej oblasti, dobrá prax, rozvoj podnikavosti. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s IKT a online zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Analýza a zdieľanie podnetných príkladov OPS z európskych škôl. 

2. Diskusia – metóda buzzgroups. 

3. Spoločná tvorba OPS – skupinová práca – krok za krokom 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 



13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme sa zamerali na tvorbu inventára otázok, ktoré slúţia k lepšiemu pochopeniu 

a seba-objavovaniu  silných stránok a rezerv (profesijnej metakognície): 

Na základe našich OPS  popisujeme nasledovné témy vhodné pre skupinovú prácu so ţiakmi: 

- orientácia v oblasti vzdelávania a trhu práce, 

- hľadanie a analyzovanie zdrojov informácií o moţnostiach vzdelávania a o pracovných 

príleţitostiach, 

- aktivizovanie a motivovanie ţiaka,  

- ujasnenie východiskovej situácie ţiaka,  

- kariérny rast, 

- komunikácia s potenciálnym zamestnávateľom, 

- vypracovanie ţiadosti, ţivotopisu, motivačného listu,  

- príprava na prijímací pohovor,  

- príprava na burzu práce,  

- príprava na telefonický kontakt so zamestnávateľom. 

Vyhodnotenie skupinovej práce po jednotlivých oblastiach: 

Oblasť: ciele a úlohy 

- mali ste pripravené ciele pre túto diskusiu? 

- máte pocit, ţe boli akceptované všetkými členmi skupiny? 

- navrhovali niektorí účastníci aj iné ciele? 

- boli ciele jasné a akceptované? 

- splnila skupina svoju úlohu? 

- myslíte si, ţe ste to mohli vykonať lepšie? Ako? Za akých podmienok? 

Oblasť:  pracovné metódy 

- kedy pouţila vaša skupina rôzne prístupy? 

- aký bol prevládajúci prístup? 

- ako sa táto metóda objavila? Kto ju navrhol? 

- bola táto metóda prospešná pri plnení skupinovej úlohy? 

Oblasť:  zapojenie účastníkov 

- zúčastňoval sa skupinovej práce kaţdý jej člen? 

- bola účasť všetkých členov rovnaká? 

- vyvíjala sa (prípadne zmenila sa) táto situácia? 

- aký bol vzájomný postoj účastníkov? 

- pomáhali niektorí účastníci iným pri vyjadrovaní myšlienok? Ako? 

- pomáhali niektorí účastníci skupine, aby napredovala? Ako? 

- prebiehala diskusia v ţivej atmosfére? Ktoré faktory hrali pozitívnu/negatívnu úlohu počas 



tohto procesu? 

- myslíte, ţe bol kaţdý diskusiou zaujatý - motivovaný? 

- myslíte si, ţe sa skupina drţala témy alebo od nej odbočila? Ako? Ako často? Prečo? 

- aká bola skupinová atmosféra? Pomáhala skupine napredovať? 

- mala skupina organizačnú štruktúru? 

- bola táto štruktúra osoţná? 

- sformovali sa nejaké úlohy/roly? 

- cítili ste nejaké napätie? Zábrany? Aké? Prečo? 

Oblasť: formovanie lídra 

- sformovali sa nejakí lídri? 

- aká bola jeho/ich úloha? 

V rámci OPS v predmetnej oblasti odporúčame tieţ nasledovnú krátku aktivitu – práca s emóciami: 

Pracovný list - krátke cvičenie, individuálna práca 

Vysvetlite pojem emócie 

Napíšte čo najviac názvov emócií a podčiarknite pozitívne emócie 

Akými spôsobmi môţeme svoje pocity prejaviť navonok? 

Ktoré emócie označujeme ako základné? 

Prečo je dôleţité  povedať druhým ľuďom ako sa cítime? 

 

Reflexia: Vedeli ste odpovedať na kaţdú otázku? Diskutujte vo dvojiciach nad jednotlivými otázkami. 

Porovnajte si odpovede. 

 

Za dôleţité, na základe našich OPS v uvedenej téme, povaţujeme: 

Pestovanie konvergentného myslenia – je také, ktoré smeruje od daných východísk (premís) k jednej 

alebo ohraničenému počtu správnych odpovedí.  

 Tvorivosť môţeme trénovať a zvyšovať pomocou divergentných úloh – také úlohy, ktoré nevedú k 

jednej správnej odpovedi, ale vyţadujú vyprodukovať čo najviac návrhov, riešení. 

  Vrcholom formovania kreativity sú metodické postupy, ktoré vyuţívajú heuristiku (heuristika je 

metodológia tvorivého riešenia problémov). Ţiak, motivovaný otázkou učiteľa, sa usiluje samostatne o 

riešenie problému, pričom sa opiera o mnoţstvo výskumných, poznávacích techník. Pozoruje objekt, 

sleduje jeho štruktúru, vlastnosti deja, porovnáva, hodnotí, stavia hypotézy, zdôvodňuje svoje tvrdenia, 

prevádza dokumentáciu a pod. 

Odporúčame pokračovať v zdieľaní OPS. 

V ďalšej časti riaditeľka školy Ing. Sleziaková informovala členky o prvých opatreniach, ktoré sa budú 

týkať škôl v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, a o aktualizovanom školskom semafore 

k 25.2.2022. RŠ v tejto súvislosti uviedla, ţe sú dané presné pokyny, ako postupovať pri prijatí ţiakov 



(utečencov) do školy. 

Ing. Sleziaková krátko informovala aj o Maturite 2022, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou, 

a zdôraznila potrebu úpravy zadaní PČ MS a TČ MS s ohľadom na dištančnú formu vyučovania 

v minulom roku s tým, ţe zmeny v zadaniach majú byť jasne identifikovateľné. 

V nadväznosti na prácu s emóciami členka Školského podporného tímu Mgr. Martišková predstavila 

usmernenie, ktoré pripravili ako pomôcku pre pedagógov, ako postupovať a pracovať na vyučovaní s 

témou vojnového konfliktu na Ukrajine. Informovala, ţe po jarných prázdninách sa bude ŠPT aktívne 

zapájať do aktivít pre našich ţiakov a bude plne súčinný pri ich sprevádzaní. Vzhľadom na to, ţe 

v školskej komunite môţe byť otrasený z eskalujúcich vojnových udalostí rovnako ţiak ako aj 

pedagóg, je ŠPT pripravený prejaviť pomoc a podporu aj pedagogickým zamestnancom školy. Vo 

vestibule školy na prízemí pripravili nástenku s tematikou Ukrajina. 

Ing. Krtíková informovala o finalizácii a podaní na hodnotenie projektu bilaterálnej spolupráce 

s nórskou škole v meste Fredrikstad v rámci výzvy Norway grants 2022. 

 

 


