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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o zásadách tvorby akčného plánu, 

ktorý má vysoký potenciál pre rozvoj podnikateľských zručností a zmyslu pre inovácie. 

Súčasťou stretnutia bola diskusia v rámci ktorej si účastníci vymieňali odborné názory. 

 

Kľúčové slová: akčný plán, Best Practice, aktuálne trendy v podnikaní. 

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

 

Hlavné body: 
 
1. Práca s odbornými zdrojmi  

2. Diskusia. 

3.Tvorba Best Practice. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Téma stretnutia: Best Practice, zásady akčného plánu, rozvoj kľúčových kompetencií 

 

Program stretnutia: 
1.Práca s odbornou literatúrou. 

2.Diskusia 

3.Zdieľanie skúseností. 

4.Záver a pedagogické odporúčania. 

 
 
 
  



13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe analýzy odborných zdrojov sme sa oboznámili so zásadami tvorby akčného 

plánu. Zo získaných poznatkov sme sa zhodli  na týchto bodoch, ktoré by mal obsahovať 

akčný plán z pohľadu pedagóga:  

- do vzdelávania premietnuť súčasný vývoj, s cieľom podporiť metódy implementácie 

technológií do výučby,  

- zosúladiť využívanie vzdelávacích technológií s prebiehajúcimi inovačnými 

odporúčaniami,  

- podpora mimoškolských aktivít,  

- komplexne sa zaoberať kompetenciami potrebnými pre život v 21.storočí (na základe 

odporučenia EÚ, stratégia 2030),  

- venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT, posilniť internetovú bezpečnosť.  

Akčný plán na podporu podnikavosti by mal ďalej obsahovať: 

a) Celoživotné vzdelávanie- systém vzdelávania a odbornej prípravy musí vo väčšej 

miere reagovať na zmeny, ktoré sa dejú na trhu práce. 

b) Kvalita vzdelávania a odbornej prípravy sa musí zlepšovať, a to zvyšovaním úrovne 

základných zručností a jazykových kompetencií. 

c) Tvorivosť a inovácie vrátane podnikavosti by sa mali posilňovať na všetkých 

úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy. Žiakom by sa malo pomôcť v oblasti 

digitálnych zručností najmä v z dôvodu dištančného vzdelávania na školách. 

Členovia klubu sa ďalej oboznámili s metodickým materiálom Kooperatívne vyučovanie v 

teórii a praxi - výhodami, znakmi, metódami kooperatívneho vyučovania, možnosťou 

využitia vo vyučovaní rôznych predmetov.  

Kľúčová kompetencia kooperácia je jednej z kľúčových kompetencií vedúcich k rozvoju 

podnikateľských zručností.  

Táto kompetencia predstavuje pripravenosť a schopnosť žiaka aktívne a zodpovedne sa 

podieľať sa na práci skupiny.  

- Ochota poradiť, podeliť sa o svoje vedomosti;  

- Ústretovosť, tolerantnosť;  

- Rešpektovať názory druhých ľudí;  

- Riešiť problémy;  

- Oceniť prínos a úspech druhých, poskytnúť spätnú väzbu;  

- Vytvárať podnetné pracovné prostredie;  

- Prijímať svoju úlohu v tíme.  

Správny akčný plán by mal monitorovať zlepšenie v predmetných oblastiach a navrhovať 

prípadné úpravy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Pruské 

Dátum konania stretnutia: 12.04.2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Ľubica Lašová  SOŠ Pruské 

2. Ing. Oľga Gézeová  SOŠ Pruské 

3. Ing. Katarína Svorčíková  SOŠ Pruské 

4. Mgr. Veronika Kvasničková  SOŠ Pruské 

5. Ing. Stanislav Bartek  SOŠ Pruské 

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


