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oj/Modernévzdelávaniepreprax.aspx 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Výroba, riadenie, plánovanie, zásobovanie, kontrola, medzipredmetové vzťahy, spotrebiteľská 

výchova 

 

Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovanie pripravených tém v predmete Základy výroby, 

výmena skúseností zo spotrebiteľskej výchovy v oblasti medzipredmetových vzťahov. 

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. Základy výroby – predstavenie spracovaných informácií 

2. Diskusia  

 

1. Na úvod stretnutia vystúpila koordinátorka klubu Ing. Nemčoková, ktorá informovala 

prítomných o priebehu zasadnutia klubu vzhľadom k pretrvávajúcim epidemiologickým 

opatreniam. Na zasadnutí klubu sa  po vzájomnej dohode zúčastnilo 6 členov. 

Na stretnutí Ing. Varga, ako jeden z autorov učebných osnov, predstavil obsah predmetu 

Základy výroby, ktorí spracovali spoločne učitelia odborných predmetov (Ing. Červenákov, 

Ing. Majoroš, Ing. Makovníková, Ing. Nemčoková). Základným cieľom tohto predmetu  je 

oboznámiť žiakov s technológiami vo výrobe, jej riadením, plánovaním, zásobovaním a 

kontrolou. Dôležitou súčasťou je aj spracovanie, skladovanie a distribúcia materiálov 

používaných vo výrobe. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné technické spôsobilosti a 

personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické 

vedomosti a zručnosti vo výroby. Úlohou predmetu je naučiť žiakov vyjadrovať svoje 

technické myšlienky a uplatňovať ich vo vzájomnej odbornej komunikácii. Žiaci sa 

oboznámia metódami, formami a prostriedkami vyučovania základov výroby a majú ich 

stimulovať pri rozvoji poznávacích schopností, manažérskych zručností,  podporovať ich 

cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňovať také stratégie vyučovania, pri 

ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a 

spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo 

najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 

v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 

preferujeme prácu s normami, s učebnicami a učebnými pomôckami.   

2. V diskusii členovia klubu vyjadrili svoje postrehy k predloženému materiálu. V základných 

myšlienkach tohto predmetu sa prítomní zhodli, vyjadrili však potrebu väčšieho prepojenia 

teoretických pojmov s ukážkami z reálnej praxe (prípadové štúdie, exkurzie, besedy 

s odborníkmi z praxe,...).  

Okrem vyjadrenia svojho stanoviska k hlavnej téme sa prítomní vrátili k téme 

predchádzajúceho stretnutia a to akým spôsobom sa posilnila výchova spotrebiteľa 

v predmetoch matematika, slovenský jazyk  a literatúra, cudzí jazyk. V rámci tohto bodu 

vystúpila Mgr. Žišková, ktorá prítomným prezentovala praktickú ukážku zaradenia výchovy 

spotrebiteľa v učive slovenského jazyka a literatúry, pričom zvolila pre žiakov formu 

inscenácie (vybraní žiaci si medzi sebou rozdelia jednotlivé úlohy- spotrebiteľ, predajca, 

ostatní žiaci majú situáciu sledovať a na záver zhodnotiť celú situáciu). 

13. Závery a odporúčania: 
a) dopracovať materiály k predmetu Základy výroby, zapracovať jednotlivé pripomienky 

členov klubu, pripraviť návrhy na možnosti prepojenia teoretických poznatkov s ukážkami 

z praxe, 

b) zapracovať aj do iných predmetov (ANJ, NEJ) témy spotrebiteľskej výchovy so zameraním 

na posilnenie výchovy spotrebiteľa a oboznámiť ostatných členov klubu so spôsobom akou 

formou budú tieto témy realizovať. 

  

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

15. Dátum 09.12.2020 

16. Podpis  

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

18. Dátum  

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  08.12.2020 

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 

    

    

    

 


