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11. Manažérske zhrnutie: 
 

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

kompetencií. V rámci stretnutia sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali OPS a na záver 

stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: Tvorba OPS, rozvoj podnikavosti, tvorba vízie, autentické učenie. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikateľských kompetencií. 

Program stretnutia: 

1. Párové čítanie odborných zdrojov. 

2. Reťazenie diskusie – autentické učenie, zdieľanie našich skúseností a názorov. 

3. Dokončenie diskusie – zhrnutie našich skúseností v tvorbe OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme sa zhodli, že pri rozvoji podnikateľských kompetencií sa najviac osvedčuje 

autentické učenie v kombinácii so situačným učením. 

V rámci stretnutia sme si predstavili situačné vyučovanie ako sp sob, ktorý približuje školské 

prostredie autentickým situáciám, a teda reálnemu životu. Je v mnohých aspektoch podstatne odlišný 

od transmisívneho prístupu vo vyučovaní. Uviedli sme si hlavne jeho základné princípy, vlastnosti a 

jeho fungovanie.  

Situačné koncepcie vyučovania zd raz ujú, že prostredie, v ktorom učenie prebieha, je práve také 

d ležité ako učivo. Presnejšie povedané, toto prostredie dáva nielen priestor pre učenie, ale aj 

poskytuje, ponúka alebo vyvoláva to, čo sa má učiť, a zárove  aj ovplyv uje sp sob, akým učenie sa 

prebieha. Podobný princíp uplat ujeme aj pri rozvoji podnikateľskej gramotnosti, a to práve v syntéze 

s odborným vzdelávaním.  

OPS – ukážky 

Aplikácia  SNIP – podpora podnikateľských zručností 

Moje silné stránky, záujmy, potreby a preferencie (SNIP) 

 

Moje silné stránky sú: _______________________________________________ 

Moje potreby sú:________________________________________________________ 

Moje záľuby sú:_________________________________________________________ 

Moje preferencie sú:_____________________________________________________ 

Vyplnené zadanie žiaci ďalej využijú pri zostavovaní plánu ďalšieho rozvoja. 

Príklad vyplnenia: 

Moje silné stránky sú: tvorivosť, zmysel pre detail, flexibilita, vytrvalosť, samostatnosť, 

zodpovednosť. 

Moje potreby sú: zlepšiť sa v praktických zručnostiach, zlepšiť sa v plánovaní aktivít, zlepšiť 

sa v odborných predmetoch. 

Moje záľuby sú: šport, prax, hudba. 

Moje preferencie: podnikavosť, tvorivá práca. 

Zamestnanie: podnikateľ, vývojár. 

OPS 

Asertivita a rozvoj podnikateľských zručností 

Asertivita je návod,  ako primerane presadiť svoje záujmy, potreby, postoje tak, aby sme 

neporušovali práva iných a neznižovali ich d stojnosť. 

Prejavy asertivity: 

- Akceptácia citu, nebojím sa bezprostredného kontaktu s vlastnými a cudzími 

citmi. Vo svojich vzťahoch s ľuďmi si dovoľujem city naplno prežívať, 

vyjadrovať. Nevnucujem však svoje city druhým a nenútim ich, aby sa cítili za 

moje city zodpovednými. 

- Autentickosť, v kontaktoch s druhými ostávam sám sebou. 

- Bezprostrednosť, komunikujem priamo a bez okľúk. 

- Empatia, dokážem vidieť svet očami druhého. Rozumiem ľuďom, lebo sa  



dokážem na ich konanie pozerať z ich hľadiska.  

- Iniciatíva, dokážem nadväzovať kontakt ako prvý. Dokážem iniciovať prácu tímu. 

- Konkrétnosť,  som konkrétny a vecný. Keď hovorím s druhými,  nepoužívam 

všeobecné výrazy.  

- Otvorenosť, uvedomujem si, že otvorenosť pomáha utvárať zdravé a trvalé vzťahy 

s druhými. Aj keď som otvorený, neznamená to, že nemám svoje „tajomstvá“. 

Cenu mám ja,  a nie moje tajomstvo. 

- Srdečnosť, som priateľský, mám ľudí rád a vážim  si ich. Dokážem ich 

akceptovať  aj keď nesúhlasím s tým, čo hovoria. 

Asertivita súvisí aj s rozvojom mnohým kompetencií, ktoré sú zadefinované ako kľúčové pre 

uplatnenie sa absolventov na trhu práce.  Z vlastnej pedagogickej skúsenosti vieme, že žiak, 

ktorý  je asertívny,  vystupuje presvedčivo aj na verejnosti. Samotný pohovor pre neho 

nepredstavuje zvýšenú záťaž. Má  stanovené ciele  a uvedomuje si, že  na tejto ceste do cieľa 

sú aj prekážky.                                                                                                                         

Odporúčame vyššie uvedené metódy a OPS k implementácii do pedagogického procesu. 

Členky pg klubu sa ďalej venovali aj kontrole a vyhotovovaniu povinnej dokumentácie – 

kumulatívnych pracovných výkazov a dokumentácie k mimoškolskej činnosti.   

 

 


