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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom prvého stretnutia bolo privítanie členov klubu, oboznámenie s plánom práce klubu 
ako aj s organizačnými pokynmi. 
Na stretnutí prebiehala diskusia súvisiaca s témou plánu pre šk.rok 2021/2022 a rozdelenia 
odbornej literatúry z oblasti podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.  
 
Kľúčové slová: plán práce, odborná literatúra, diskusia k témam 
 



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

 

Hlavné body: 
1. Rozprava o pláne činnosti 
2. Oboznámenie sa s odbornou literatúrou k jednotlivým témam plánu  
4. Identifikácia zdrojov 
3. Záver a odporúčania 
 
Téma stretnutia:  
Organizácia pedagogického klubu, odborná literatúra, plán činnosti, ekonomické myslenie. 
 
Program stretnutia: 
1. Privítanie členov klubu koordinátorom klubu 
2. Oboznámenie členov klubu s plánom činnosti klubu, diskusia k plánu činnosti 
3. Oboznámenie členov klubu s témou stretnutia - odborná literatúra, diskusia, návrhy pri 
výbere vhodnej literatúry. 
4.Záver a odporúčania členov 

13. Závery a odporúčania: 

Účastníci stretnutia súhlasili s plánom činnosti klubu. Podali podnetné návrhy na riešenie 

jednotlivých tém stretnutí.  Členovia klubu sa zhodli, že je potrebné rozširovať ekonomické 

myslenie. Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje poslanie odbornej školy v 21. storočí, je 

to, že pripravuje svojich žiakov na celé obdobie profesijnej kariéry a aj keď celoživotné 

vzdelávanie naberá na význame, je veľmi dôležité formovať u žiakov také kompetencie, ktoré 

budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast a svoje uplatnenie počas svojho 

produktívneho života. Pre získanie týchto skúseností potrebujú nielen informácie, ktoré 

získavajú na hodinách, ale musia vedieť pracovať aj s odbornou literatúrou. Pri výbere 

literatúry, treba dbať v prvom rade na pravdivosť informácii.  

Na stretnutí sme pracovali s národnou sústavou kvalifikácie a s jednotlivými kartami 

kvalifikácií, ktoré poskytuje naša škola.  

https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/ 

https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/
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