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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Systém duálneho vzdelávania, logistika, požadované vedomosti a zručnosti absolventa,  vyučovací 

proces, inovatívne metódy vyučovania, spotrebiteľ, tovar, spotrebiteľská výchova 

 

 

Cieľom stretnutia bolo informovanie členov klubu o zámere klubu Logistika, SDV v odbore logistika, 

požiadavkách zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti absolventov v tomto odbore, stanovenie 

očakávaných výstupov žiakov v predmete Spotrebiteľská výchova. 

 

 

https://www.ssmk.edu.sk/
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx


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

1. Cieľ činnosti  a zameranie klubu, informácie od zamestnávateľov zapojených v SDV 

2. Spotrebiteľská výchova – vymedzenie obsahu učiva 

3. Diskusia 

 

1. Mgr. Heimlichová informovala členov klubu o cieľoch činnosti a zameraním klubu. Ďalej Mgr. 

Žišková poskytla informácie, s ktorými zamestnávateľmi škola nadviazala spoluprácu v rámci 

systému duálneho vzdelávania a aké sú požiadavky zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti 

absolventov odboru logistika. Z toho vyplynula potreba zmeny prístupu k celému 

vyučovaciemu procesu zavedením nových metód a postupov vzdelávania. 

 

2. Ing. Nemčoková informovala prítomných o nových predmetoch, ktoré sú zaradené v učebnom 

pláne v odbore logistika. V tejto súvislosti vystúpila Ing. Červenáková, ktorá informovala 

členov klubu, že v rámci odbornej praxe je zaradený predmet Spotrebiteľská výchova a zároveň 

predstavila tento predmet. Uviedla, že učebný materiál je potrebné zamerať tak, aby žiak po 

jeho absolvovaní: 

- ovládal základné rozdelenie tovarov podľa jednotlivých druhov, použitie výrobku a jeho 

úžitkovú hodnotu, 

- rozlišoval produktové rady, sortimentné skupiny tovaru, ich predajnosť, 

- identifikoval požiadavky na balenie, skladovanie a ošetrovanie tovaru, 

- získal poznatky o certifikácii výrobkov, o ich označovaní čiarovým kódom EAN, využívanie 

čiarového kódu pre skladovanie, prepravu a predaj tovaru, 

- vedel sa orientovať v právnych predpisoch Zákonom o ochrane spotrebiteľa, poznal práva 

spotrebiteľa, povinnosti predávajúceho. 

 

3. V diskusií zároveň členovia klubu vyjadrili potrebu prepojenia jednotlivých odborných 

predmetov s využitím medzipredmetových vzťahov. Z tohto dôvodu uvítali vytvorenie takého 

klubu, pretože jej členovia nie sú len učitelia odborných, ale aj všeobecnovzdelávacích 

predmetov, čo bude prínosom pri tvorbe učebných materiálov. 

13. Závery a odporúčania: 
 

- vypracovať do ďalšieho stretnutia návrh tém v rámci predmetu Spotrebiteľská výchova, tak 

aby v nich boli zapracované požiadavky zamestnávateľa na vedomosti a zručnosti žiakov, 

- pripraviť si do budúceho stretnutia ďalšie návrhy a podnety na prehĺbenie spolupráce s ďalšími 

zamestnávateľmi,  

- pripraviť si návrhy na zmeny v spôsobe vyučovania v prípade opätovného spustenia 

dištančného vzdelávania – inšpirovať sa skúsenosťami z predchádzajúceho online vzdelávania 

v minulom školskom roku. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Renáta Nemčoková 

15. Dátum 09.09.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Lunter 

18. Dátum  

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  Banskobystr ický  samosprávny kraj   
(Spojená škola  M odrý Kameň )  

Názov projektu:  Moderné vzdelávan ie pre prax  

Kód ITMS projektu :  312011Y922      

Názov pedagogického k lubu:  K lub  Logist ika  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  08.09.2020 

Trvanie stretnutia:               od 14:30 hod     do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Darina Červenáková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Mgr. Bibiana Heimlichová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Ing. Katarína Kériová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Milan Majoroš  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Katarína Makovníková  Spojená škola Modrý 

Kameň 



6.  Ing. Renata Nemčoková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Gabriel Nozdrovicky  Spojená škola Modrý 

Kameň 

8.  Ing. Miroslav Varga  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Mgr. Adriana Vidová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Mária Žišková  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


