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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola analýza strategických dokumentov EU. 
Účastníci diskutovali a analyzovali odporučenia Európskej komisie na podporu odborného 
vzdelávania a rozvoj podnikateľských zručností.  
 
 
 
Kľúčové slová: podpora odborného vzdelávania, strategické dokumenty EU, stratégie 
zvyšovania podnikateľských zručností. 



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

 

Hlavné body: 
1. Analýza strategických dokumentov EU 
2. Diskusia o vhodných stratégiách v kontexte SOŠ 
3. Skupinová debata - zdieľanie pedagogických skúseností 
4. Záver  

Téma stretnutia:  
Podnikateľské zručnosti na SOŠ, strategické dokumenty EU, aktuálne trendy v podnikaní 
 
Program stretnutia: 
1. Privítanie členov klubu koordinátorkou klubu 
2. Prehľad strategických dokumentov EÚ 
2. Diskusia o aktuálnych trendoch v podnikaní 
3. Zdieľanie pedagogických skúseností 
4.Záver a odporúčania členov 

13. Závery a odporúčania: 

Počas zasadnutia pedagogického klubu sme sa venovali analýze dokumentu: Európsky 
rámec kompetencie k rozvoju podnikavosti.  
Zhodujeme sa, že investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy je dôležité na podporu 
produktivity a ekonomického rastu v Európe. Európa potrebuje tvorivých a inovatívnych 
podnikateľov. Európska komisia uznáva vzdelávanie v oblasti podnikania ako nástroj, ktorým 
sa môže podporiť podnikavosť mladých ľudí, ako rozvíjať všeobecný súbor kompetencií 
uplatniteľných vo všetkých smeroch života, nielen o to, ako sa naučiť viesť podnik. Zahŕňa 
všetky formy učenia, vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré prispievajú k podnikateľskému 
duchu, kompetenciám. Podľa stratégií EU by mali všetci žiaci pred ukončením povinnej 
školskej dochádzky získať aspoň jednu praktickú skúsenosť s podnikaním.  
Rozvoj kompetencie k podnikavosti znamená rozvoj analytického myslenia, kritického 
myslenia a kreativity. 
Kreativitu môže úspešne rozvíjať aj kreatívny učiteľ. Dôležité je vo všeobecnosti význam 
kompetencií, ako sú napríklad:  

• schopnosť pracovať s informáciami, aplikácia matematických zručností, hľadanie 
logických súvislostí, schopnosť riešiť problémy, sociálne zručnosti.  

• dôležité je podporovať žiakov v aktivite, samostatnosti, zodpovednosti, inovačnému 
mysleniu. Nové možnosti, ktoré prinášajú nové technológie budú viac vyžadovať 
rozhodovanie na základe automatického vyhodnocovania dát. Štúdium bude musieť 
poskytovať komplexnejší základ, často v kombináciami s poznatkami zo sociálnych a 
humanitných odborov.  

Dôležitým prvkom vzdelávania je duálne vzdelávanie, ako moderný spôsob prípravy na 
povolanie, kde sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo 
u zamestnávateľa.  
EU podporuje podnikavosť aj formou zahraničných stáží v rámci Erasmus+. Naša škola sa 

úspešne zapája do výziev v rámci Erasmus+ v oblasti KA1 – Charta mobility ale aj 

v rámci  KA2 – kde cieľom je vytvorenie e- booku pre odbor agromechatronik. Názov 



projektu: Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK 

 
Odporúčame štúdium strategických dokumentov EU a implementáciu odporúčaní 
a aktuálnych trendov v podnikaní do pedagogického procesu. 
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