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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom našich aktivít a stretnutí. Spoločne sme 

zdieľali názory a postoje k najefektívnejším metódam a prístupom v rozvoji funkčnej gramotnosti. 

Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie obsahujúce zhrnutie kľúčových 

kompetencií pre rozvoj prírodovedeckej gramotnosti a jej aplikácie v praxi. 

 

Kľúčové slová: kľúčové kompetencie, prírodovedecká gramotnosť, výstup klubu. 

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

Hlavné body: 

1. Diskusia. 

2. Zdieľanie OPS. 

3. Tvorba zhrnutia a výstupu. 

4. Záver. 

 

http://www.sossknm.sk/


Témy: rozvoj kľúčových kompetencií, tvorba výstupu klubu, prírodovedné vedomosti v priemysle 

4.0. 

Program stretnutia: 

1. Skupinová diskusia a reflexia. 

2. Výmena OPS. 

3. Tvorba zhrnutia – aplikácia STEM v priemyselnej praxi. 

4. Zhrnutie kľúčových kompetencií. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie: Dôležité pre rozvoj funkčnej gramotnosti, ako celku je rozvoj týchto činiteľov: 

 

• Digitálna gramotnosť 

• Iniciatíva 

• Kreativita 

• Podnikavosť (podnikateľské zručností a ekonomické myslenie) 

• STEM vedomosti a kompetencie 

 

 

- diagramy, ktoré slúžia ako zhrnutie kľúčových kompetencií a schopností: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dôležité zručnosti a kompetencie: 

• Kompetencia k pracovnému uplatneniu sa a podnikateľským aktivitám: 

• Uvedomovať si význam celoživotného vzdelávania, 

• Schopnosť tvoriť rozhodnutia,  

• Práca s informáciami, tvorba úsudku, 



• Komunikačné schopnosti. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, kabinet č.223 

Dátum konania stretnutia:  22.02.2021 

Trvanie stretnutia: od 15: 00 hod do 18:00 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Katarína Solomonová  SOŠ strojnícka 

2. Mgr. Ingrid  Backová   SOŠ strojnícka 

3. Bc. Bohumil Belák  SOŠ strojnícka 

4. Ing. Miroslav Hromada  SOŠ strojnícka 

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


