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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

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

výchova, manažérske zručnosti. 

 

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 učebných osnov a spracovaných učebných materiálov  

2. Diskusia  

 

1. Na stretnutí sa prítomní členovia opätovne vrátili k navrhovanému obsahu predmetu Základy 

výroby, ktorý bol predstavený na minulom stretnutí.  

Vzhľadom k tomu, že na minulom stretnutí sa niektorí členovia nezúčastnili z dôvodu 

pretrvávajúcich epidemiologických opatrení, Ing,. Nemčoková ako koordinátorka klubu, 

považovala za potrebné na úvod prítomným členom predstaviť predmet Základy výroby. 

Poukázala na cieľ tohto predmetu, ktorý spočíva v oboznámení žiakov s technológiami vo 

výrobe, jej riadením, plánovaním, zásobovaním a kontrolou. Ďalej upozornila, že dôležitou 

súčasťou je aj spracovanie, skladovanie a distribúcia materiálov používaných vo výrobe. 

Učebné osnovy predmetu budú nastavené tak, aby viedli žiakov k tomu, aby základné 

technické spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie a aby získali a 

osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti vo výroby. Zároveň úlohou predmetu je naučiť 

žiakov vyjadrovať svoje technické myšlienky a uplatňovať ich vo vzájomnej odbornej 

komunikácii. Vo vyučovaní sa budú využívať také metódy, formy a prostriedky, ktoré majú 

žiakov stimulovať pri rozvoji poznávacích schopností, manažérskych zručností,  podporovať 

ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.  

Ing. Červenáková ako jedna z autoriek učebných osnov tohto predmetu poukázala hlavne na 

dôležitosť rozvoja komunikačných, manažérskych a podnikateľských zručností a že cieľom 

predmetu nie je len, aby žiaci zvládli len teoretické poznatky, ale aby ich vedeli aplikovať aj 

v praxi.  

2. V diskusii Mgr. Žišková nadviazala na predchádzajúce vystúpenia členiek klubu. Vyzdvihla 

záujem podnikateľských subjektov v okrese Veľký Krtíš o spoluprácu so školou nielen 

v rámci duálneho vzdelávania, ale aj pri organizovaní workshopov odborníkov z praxe pre 

žiakov ako aj pre zamestnancov školy, či exkurzií priamo vo výrobnom procese podľa 

požiadaviek školy. Túto informáciu uvítali všetci prítomní členovia klubu. Za všetkých 

prítomných Mgr. Vidová vyjadrila svoj súhlas a zároveň aj vyjadrila svoju požiadavku na 

organizovanie takýchto workshopov a sedení s odborníkmi z praxe aj pri samotnej tvorbe 

a úprave učebných osnov daného predmetu. Zhodli sa na tom, že je potrebné vypracovať 

určitý plán takýchto workshopov a stretnutí s témami, ktoré je lepšie počuť od odborníkov 

z praxe ako ich získať teoretickým štúdiom. 

K výmene skúseností zaradenia spotrebiteľskej výchovy do ďalších predmetov sa pre 

krátkosť času prítomní členovia nedostali. 

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) pripraviť návrh a plán realizácie workshopov s odborníkmi z praxe odborných exkurzií 

v podnikoch so zameraním na výrobný proces a jeho časti, 

c) v prípade pretrvávajúcej epidemiologickej situácie zabezpečiť workshopy s odborníkmi aj 

formou online komunikácie, prípadne dohodnúť iný spôsob výmeny informácií a skúseností 

d) d) zapracovať do študijných materiálov úlohy a podnety vedúce k rozvoju manažérskych 

schopností žiakov. 

  

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

15. Dátum 16.12.2020 

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:  15.12.2020 

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 

    

    

    

 


