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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola práca s odbornou literatúrou a diskusia na tému tímovej 

spolupráce pri rozvoji podnikavosti a podnikateľských kompetencií. Spoločne sme analyzovali 

odborné zdroje, diskutovali, zdieľali naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

  

Kľúčové slová: tímová spolupráca, rozvoj podnikavosti, aktívne občianstvo. 

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

Hlavné body: 

1. Spoločná analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

Témy: zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 



 

1. Analýza didaktických materiálov. 

2. Diskusia. 

3. Výmena pedagogických skúseností, skúsenosti s tímovou prácou v praxi. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci zdieľania našich skúseností sme sa zamerali na najčastejší problém pri implementovaní 

žiackej tímovej práce a tým sú komunikačné ťažkosti. 

 

Komunikačné problémy v tímovej práci. 

 Nejasné inštrukcie a problémy sú častým dôvodom komunikačného problému. Tomuto problému 

predchádzame hlavne keď aktívne počúvame ostatných. Myslíme si, že keď pracujeme v tíme, je 

dôležité, aby sme si vytvorili dobrého tímového ducha a v podstate vytvorili nejakú skupinovú 

identitu. Keď spolu dobre vychádzame, lepšie sa cítime v prítomnosti svojho tímu a lepšie sa nám 

pracuje. Toto tiež vedie k lepším výsledkom v našej práci. K vytvoreniu tímového ducha prispievajú 

aj teambuildingové aktivity mimo pracovného prostredia, napríklad športové udalosti, príležitostné 

spoločné večere, alebo intelektuálne stimulujúce výzvy, napríklad escape hry. Aj keď niekedy 

nemáme veľa času, vždy si v tíme aspoň povieme, aké sú naše očakávania a ciele. 

 

Diskutovali sme aj o pravidlách prijímania spätnej väzby, ktorú využijeme v procese rovesníckeho 

vzdelávania žiakov. 

Prijímanie spätnej väzby medzi žiakmi, v rámci rovesníckeho vzdelávania: 

Rovnako ako existujú pravidlá pri dávaní spätnej väzby, pravidlá sú aj pri jej prijímaní. Je dôležité si 

uvedomiť, že jej cieľom je v prípade negatívnej väzby zlepšiť momentálny stav. Pýtajme si spätnú 

väzbu s vedomým prístupom, že sa nejdeme uraziť a že človek na druhej strane nám nechce ublížiť. 

Pravidlá: 

1. Prijímame spätnú väzbu s otvorenou mysľou, slúži k nášmu zlepšeniu. 

2. Nechajme toho, kto nám spätnú väzbu poskytuje, hovoriť a ak nám niečo nesedí, vždy sa 

môžeme rozhodnúť spätnú väzbu neaplikovať. Treba však pamätať na to, že prerušovanie 

spätnej väzby môže toho, kto nám ju dáva, odradiť od jej poskytovania. Rovnako ho môže 

odradiť to, ak svojou mimikou prejavujeme nesúhlas. 

3. Neobhajujeme sa a nevysvetľujeme vlastný pohľad na vec. Pokiaľ máme túto potrebu, 

môžeme sa osoby, ktorá nám spätnú väzbu poskytuje, po dokončení spätnej väzby spýtať, či 

ju zaujímajú naše dôvody pre popísané správanie. 

4. Pýtajme si konkrétne príklady. 



5. Zopakujme to, čo nám druhá osoba hovorí a overme si, či tomu správne rozumieme. 

6. Pýtajme si dodatočné informácie, ak chceme, pýtajme sa osoby, ktorá nám dáva spätnú väzbu, 

ako by situáciu riešila ona. 

 

Odporúčame vyššie uvedené k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Dielne – kancelária TEČ 

Dátum konania stretnutia:  07.06.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod. do 18:30 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Miroslava Kekelyová  SOŠs KNM 

2. Ing. Alena Cinková  SOŠs KNM 

3. Mgr. Tatiana Buková  SOŠs KNM 

4. Mgr. Marta Mušková  SOŠs KNM 

5. Mgr. Marek Žifčák  SOŠs KNM 

    

 



 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


