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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice. Zamerali sme sa na 

tvorbu podnikateľského projektu. S účastníkmi sme diskutovali o týchto kritériách a tvorili sme ich 

prehľad. Stretnutie bolo ukončené zhrnutím a odporúčaním. 
 

Kľúčové slová: Best Practice, podnikateľský projekt, projektový deň. 



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

 

Hlavné body: 
1. Práca s odbornou literatúrou 

2. Diskusia 

3. Tvorba podnikateľského zámeru 

4. Záver a zhrnutie 

 

Téma stretnutia: Best Practice, tvorba podnikateľského projekt, projektový deň. 
 

Program stretnutia: 
1. Analýza odbornej literatúry  

2. Diskusia a návrhy dobrej praxe 

3. Tvorba Best Practice 

4. Záver a pedagogické odporúčanie 

 
 
 
  

13. Závery a odporúčania: 

Na základe aktivít v rámci pedagogického klubu sme vytvorili nasledujúci prehľad Best Practice v 

oblasti tvorby zamerania podnikateľského projektu. V prvej časti stretnutia sme diskutovali o tvorbe 

zamerania podnikateľského plánu. 

 
1. Zhrnutie projektu  

Zhrnutie projektu je najdôležitejšou časťou plánu, lebo po jeho prečítaní musí byť jasné o aké 

výrobky, služby pôjde, koľko projekt bude stáť a čo z neho možno získať. V zhrnutí projektu treba 

stručne a jasne predstaviť celý podnikateľský plán.  

 

2. Opis firmy  

V kontexte žiackeho projektu stačí opísať:  

- účel projektu a jeho formu.  

- prečo bola firma/projekt založený  

 

3. Opis výrobku alebo služby  

Pri tvorbe je dobré v tejto časti plánu používať techniku Brainstorming. 

Zámer by mal tiež zahŕňať nasledujúce informácie:  

- stručný popis výrobku, jeho funkciu, prípadne jeho využitie  

- tvorba stručného popisu výrobku  

- inovatívnosť, jedinečnosť produktu, služby  

- prednosti oproti konkurencii  

- cena  

Vyššie uvedené prístupy odporúčame k ďalšej implementácii v pedagogickom procese.  

 

V rámci zdieľania Best Practice sa ďalej členky klubu venovali obsahu učiva podnikateľskej zložky 

odborného predmetu Turistika na vidieku  v II. ročníku v študijnom odbore 4553 K podnikateľ pre 

rozvoj vidieka, ktorý predstavila vedúca klubu. U žiakov sa  rozvíja kreativita, kritické myslenie a 

podnikavosť. Žiaci sa v úvode oboznamujú s právnym rámcom podnikania, zdrojmi financovania, 

základmi manažmentu a marketingu. Následne pracujú na tvorbe žiackeho projektu – krátkodobý 

taktický plán malého podniku cestovného ruchu v závere prezentujú pred spolužiakmi. K tvorbe 

plánu získajú základné informácie od vyučujúcej, ktoré následne spracujú a prezentujú pred 

publikom. Nakoľko pandemická situácia v tomto šk.roku nebola v celku priaznivá, tento projekt sa 

presúva do budúceho školského roka, kde bude väčšia možnosť na jej realizáciu.   

 



Vedúca pedagogického klubu odporučila a poskytla členkám link na publikáciu od Ing. Miroslavy 

Jakubekovej „Úvod do podnikateľského vzdelávania“, (https://archiv.mpc- 

edu.sk/sites/default/files/publikacie/m_jakubekova_uvod_do_podnikatelskeho_vzdelavania.pdf), 

ktorá sa venuje rozvoju podnikateľskej gramotnosti a rozvoju podnikateľských kompetencií. 

  

Členky klubu sa v závere stretnutia venovali finalizácii príprav na prezentáciu nadstavbových 

a pomaturitných odborov, či už pre žiakov SOŠ Pruské, alebo aj žiakov iných stredných škôl z celého 

Slovenska - tvorba letákov.  
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