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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia bola diskusia k výstupom zo stretnutí pedagogických klubov. Spoločne sme 

zdieľali názory, postoje a pedagogické skúsenosti z oblasti rozvoja podnikavosti na strednej 

odbornej škole.   

 

Kľúčové slová: tvorba výstupu, zdieľanie OPS, rozvoj podnikavosti. 

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

Hlavné body: 

1. Brainstorming, získané nápady. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba metodologického prehľadu. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj kľúčových kompetencií, tvorba výstupu, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

 



1. Úvodný Brainstorming. 

2. Diskusný kruh, spoločná reflexia. 

3. Práca s odbornou literatúrou a syntéza poznatkov a skúseností 

4.  Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

 prehľad inovatívnych metód k aplikácii pri zvyšovaní podnikateľských vedomostí. 

 

- veľmi dobré skúsenosti máme  s metódou Brainwriting, a to pri kreatívnej práci.  

Pri brainwritingu nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania 

nápadov prebieha oveľa rýchlejšie, čo nám umožňuje techniku veľmi dobre využívať na hodine. 

  

Brainwriting je písomnou formou brainstormingu, ktorý prebieha tak, že žiaci píšu svoje nápady na 

kolujúci papier alebo ich napíšu na svoje vlastné papiere a potom ich niekto pozbiera. Rovnako ako 

brainstorming aj brainwriting slúži na generovanie nápadov a hľadanie odpovedí na zadané otázky. 

Na rozdiel od brainstormingu zapájame všetkých jeho účastníkov a vo výsledku tak často ponúkneme 

viac možností. Prvýkrát metódu brainwritingu opísal nemecký profesor Bernd Rohrbach. V jeho 

podaní sa brainwritingová porada skladala zo šiestich účastníkov vedených moderátorom, ktorí 

dostali päť minút na spísanie troch nápadov. Preto je tiež táto metóda niekedy nazývaná 6-3-5. Po 

šiestich kolách, počas ktorých účastníci odovzdávajú list s odpoveďami svojim susedom po pravej 

ruke, tak vznikne 108 odpovedí, ktorých vypracovanie trvá tridsať minút. 

 

Aktivizujúce metódy sú tiež vhodné pre rozvoj podnikavosti, pri týchto metódach kladieme dôraz na 

aktívne riešenie problémov. 

 

Pod pojmom aktívne učenie sa chápu postupy a procesy, pomocou ktorých žiak prijíma svojím 

aktívnym pričinením informácie a na ich základe si utvára svoje vlastné úsudky. Získané informácie 

spracuje,  začleňuje do systému svojich poznatkov, schopností a postojov. Podstatou aktivizujúcich 

metód je plánovanie a riadenie vyučovania tak, aby dochádzalo k splneniu vzdelávacieho cieľa 

prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti  žiakov a študentov. Tieto metódy podporujú záujem o 

učenie, intenzívne prežívanie, myslenie a konanie. Využívajú získané skúsenosti a vedomosti, 

podporujú a rozvíjajú poznávacie procesy žiakov a študentov. 

  

Hranie rolí 

Táto metóda umožňuje demonštráciu schopností, nápadov, predstáv a pocitov v simulovaných 

situáciách na základe skutočnej životnej skúsenosti. Umožňujeme žiakom vysporiadať sa s mnohými 



náročnými situáciami a spätne uvedomiť si správanie, postoje a schopnosti iných, ale aj svoje. Metóda 

je pre učiteľa jednoduchá (ľahká príprava, organizácia a vedenie), ale je pomerne náročná pre žiakov. 

Vyžaduje si praktické zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností. Prostredníctvom tejto 

metódy majú žiaci možnosť uplatniť teoretické poznatky v praktických činnostiach. Dôraz sa kladie 

na schopnosť vcítiť sa do zadanej úlohy a čo najvernejšie ju s použitím všetkých poznatkov a 

skúseností zahrať. Túto metódu môže využívať  celá trieda. Učiteľ ju však rozdelí do skupín ktoré 

postupne hrajú svoje scenáre. Metódu aplikujeme väčšinou v troch fázach: 

preštudovanie zadaného scenára, 

rozdelenie, príprava a precvičovanie určených rolí, 

zhodnotenie priebehu hrania rolí. 

  

Dvojitý kolotoč 

Osvedčila sa nám aj metóda dvojitého kolotoča, pri ktorej študenti sedia v kruhu tvárou von a druhá 

skupina študentov utvorí okolo nich druhý kruh tvárou do kruhu. Táto metóda je náročná na priestor 

a na čas, preto je vhodné ju využiť na hodinách s menším počtom žiakov. Dvojitý kolotoč je 

skupinová vyučovacia metóda, používa sa na rozvoj verbálnych a neverbálnych komunikačných 

schopností pri vyučovaní stanovenej témy. Pre realizáciu metódy musíme upraviť priestor triedy. Zo 

stoličiek vytvoríme dvojitý kolotoč, t.j. dva sústredené kruhy – vnútorný a vonkajší. Rozdelíme 

študentov do dvoch skupín s párnym počtom. Prvá skupina sa posadí do vnútorného kruhu, tvárou 

von z kruhu. Druhá skupina s rovnakým počtom sa posadí do vonkajšieho kruhu, tvárou dovnútra, 

oproti študentom prvého kruhu. Všetci sedia v pároch proti sebe a takto pracujú. 

Odporúčame vyššie uvedené metódy a prístupy k implementácii do pedagogického procesu. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  SOŠ st rojn ícka,  u l .  Športová 1326,  Kysucké Nové Mesto  

Názov projektu:  Zvyšovanie kompetenc i í  ž iakov v  Strednej  odbornej  škole 

st rojn íckej  

Kód ITMS projektu :  312011ACC2  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  „podn ikavý č lovek“ –  akt ívny občan,  

pr ierezové témy  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Dielne-kancelária TEČ 

Dátum konania stretnutia: 22.02.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


