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Ubytovanie – Hotel Metropol Televízna veža



TEKO: GASTRONÓMIA 
A HOTELOVÉ SLUŽBY



Národná kuchyňa

a

plody mora



Knižnica

Auditórium



Visit

Estonia



POLYTECHNICKÁ ŠKOLA



Hospitácie na hodinách v oblasti elektroniky, elektrotechniky, 

informatiky, fotografie, tlačiarní či elektrických meraní



Na hodine 

fotografovania

Spoločná fotka s estónskymi kolegami



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
RIADENIE ŠKOLY A PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

• kurikulum založené na vzdelávacích výstupoch

• modulové vyučovanie napĺňajúce požiadavky 
kvalifikačných štandardov 

• projektové vyučovanie 

• samostatná práca žiakov, kde pedagóg len sprevádza, 
kontroluje, usmerňuje

• práca v tímoch = kolaborácia a výmena informácií

• sebahodnotenie žiakov

• učia zručnosti "pre život„

• "otvorené" školy – rekvalifikácie pre zamestnávateľov

• mnohí absolventi školy sa začleňujú do pg kolektívu



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
RIADENIE ŠKOLY A PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

• prioritou je pozitívna komunikácia so zákazníkmi

školy: osobný kontakt, emaily, soc. siete

• podpora a implementácia medzinárodných 

projektov

• samostatná pracovná pozícia "projektový 

manažér„ bez vyučovacej povinnosti

• pozornosť venujú VM absolventov školy (poštudijné

stáže) – max. na 7 mesiacov

• publicita aktivít školy - v médiách cez príbehy zo 

stáže, videá, blogy, myšlienkové mapy, atď.



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE - IKT

• Na základe skúseností s estónskym vzdelávacím systémom sme

sa rozhodli na našej škole zaviesť nový digitálny systém pre

vzdelávanie LMS Moodle, ktorý bude slúžiť ako kompletná
digitálna knižnica pre podporu zamestnancov i študentov. Na

stáži sme načerpali veľa nápadov, ktoré tento systém posúvajú

na vyššiu úroveň, a sú vynikajúcim pomocníkom pre učiteľov i

žiakov.

• V oblasti programovania sme načerpali inšpiráciu

v metodických postupoch a spoločne s našimi zahraničnými

kolegami sme si vymenili svoje skúsenosti. V budúcom roku do

praktického vyučovania zaradíme vhodné metodiky pre

vyučovanie technických predmetov.

• Veľmi ma oslovila vysoká úroveň technického zabezpečenia 

učební na oboch školách a je vynikajúcou inšpiráciu posúvať 

sa ďalej a pomôcť našej škole i v tejto oblasti.

Mgr. Daniel Tuček



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE – DIGITÁLNE 
TECHNOLÓGIE + ELEKTRONIKA

• Po nahliadnutí do estónskeho štátneho vzdelávacieho systému

som sa z pozície školského digitálneho koordinátora rozhodol

vzdelávať v oblasti administrácie školského systému LMS

Moodle, ktorý sme sa rozhodli na našej škole implementovať do

vzdelávania.

• Z predmetu Elektrické merania a Programovanie sme si ucelili

svoje poznatky a vymenili svoje know-how so zahraničnými

kolegami. Niektoré naše postupy potrebujú inováciu a

modernizovať. Modernizácia učebných osnov úzko súvisí i so
špičkovým vybavením, ktoré zahraničné školy mali.

• Veľmi ma oslovila samostatnosť a digitálna gramotnosť žiakov a

ich zodpovednosť pri práci v rámci tímov. Takýto systém práce

sa pokúsime uplatňovať aj u nás v novom školskom roku.

Mgr. Roman Krnáč



VÝZVY A INŠPIRÁCIE Z ESTÓNSKA

• systém vyučovania a overovania zručností cez odborné 

skúšky

• fungujúci eGovernment

• zelené bezpapierové školy

• prísna separácia odpadov v školskej komunite

• veľká pozornosť venovaná výučbe cudzích jazykov

• ekologická hromadná doprava na plyn

• vysoká miera elektromobility

• zodpovedný vzťah ľudí k svojmu životnému prostrediu

• podpora štátu pri ochrane a zachovaní kultúrneho 

dedičstva



AKO ĎALEJ ???

• záujem oboch estónskych škôl rozšíriť našu vzájomnú 

spoluprácu na ďalších pedagógov a žiakov

• pripraviť vzdelávacie mobility technických aj 

ekonomických študentov do Tallinnu v rámci 

nových výziev v programe Erasmus+

• zdieľať svoje skúsenosti v školskej komunite i vo 

verejnosti




