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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o zásadách tvorby akčného plánu. Súčasťou stretnutia 

bola aj výmena názorov a zdieľanie pedagogických skúseností z predmetnej oblasti. Zaoberali sme 

sa tvorbou podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre samotný akčný plán. 

Kľúčové slová: zásady tvorby akčného plánu,  kreativita,  zmysel pre inovácie, výmena názorov. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba a analýza podkladov. 

4. Záver. 

 

Témy: kľúčové kompetencie, tvorba akčného plánu, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

 

1. Práca s odbornou literatúrou. 



2. Diskusný kruh / metóda GROW. 

3. Podklady pre akčný plán 

4. Záver a zhrnutie. 

13. Závery a odporúčania: 

Best Practice: 

 

Aplikácia metódy GROW pre tvorbu akčného plánu: 

 

* Model GROW 

* Definovanie cieľa, kam smerujeme? 

 

* G = Goal 

* R - reality 

* Popis súčasného stavu, kde sme teraz, čo sa nám páči a čo nie. 

 

* O -Options 

* Aké máme možnosti? 

* Aké sú prekážky? 

* Aké sú riziká? 

 

* Akčný plán 

* W – Will- who, what, when 

K jednotlivým akronymom sme vytvorili nasledovný súbor otázok, ktoré slúžia pre stanovenie priorít  

žiakov: 



 



 



 

Učiteľ je v pozícii kouča, sprievodcu. 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Dielne – Technická kancelária 

Dátum konania stretnutia: 10.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 15:30hod do18:30 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 

    

    

    

 

 

 


