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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Spotrebiteľ, tovar, ochrana spotrebiteľa, povinnosti predávajúceho, inovatívne metódy vyučovania, 

medzipredmetové vzťahy 

 

Cieľom stretnutia bolo prediskutovanie pripravených tém v predmete Spotrebiteľská výchova, 

výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, využívanie inovatívnych metód vo 

vyučovacom procese, dištančné vzdelávanie žiakov a skúsenosti učiteľov s nim z minulého školského 

roka. 

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. Spotrebiteľská výchova – výchova spotrebiteľa 

2. Diskusia – výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, dištančné 

vzdelávanie 

 

1. Na stretnutí klubu 08.09.2020 sa členovia dohodli na príprave tém, ktoré majú byť začlenené 

do obsahu predmetu Spotrebiteľská výchova. Hlavnou témou tohto bodu bola diskusia 

o pripravených témach. V tejto súvislosti vyučujúci otvorili aj otázku nových metód 

vyučovania, ktoré sa v danom predmete dajú aplikovať, napr. hranie scénok, kvíz,... Súčasne 

učitelia odborných predmetov vyjadrili potrebu posilniť v tejto oblasti aj komunikačné a IKT 

zručnosti žiakov. 

 

2. Diskusia nadviazala na hlavný bod stretnutia a to výmena skúseností v medzipredmetových 

vzťahov – využívanie inovatívnych metód vyučovania, ktoré niektorí učitelia úspešne 

využívajú vo svojich predmetoch. Ďalej vyjadrili potrebu posilnenia výchovy spotrebiteľa aj 

v predmetoch ako je matematika, cudzí jazyk, či slovenský jazyk a literatúra.  

V prípade dištančného vzdelávania učitelia opísali svoje skúsenosti s online výukou. 

Niektorým sa osvedčila len komunikácia so žiakmi prostredníctvom školskej stránky 

Edupage, niektorí využili sociálne siete na komunikáciu so žiakmi, iní využili programy na 

videohovory so žiakmi (M-Teams).   

13. Závery a odporúčania: 
 

a) dopracovať materiály k Spotrebiteľskej výchove, zapracovať do iných predmetov (SJL, 

MAT, ANJ, NEJ) témy spotrebiteľskej výchovy so zameraním na posilnenie výchovy 

spotrebiteľa, 

b) b) umožniť učiteľom, ktorí majú obavy s využívania inovatívnych metód vo svojom 

vyučovacom procese, zúčastniť sa otvorenej hodiny u kolegu, ktorý využíva na hodinách 

rôzne inovatívne metódy, sledovať ako so žiakmi pracuje a inšpirovať sa ním a jeho 

činnosťou do svojej budúcej práce so žiakmi. 

  

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

15. Dátum 30.09.2020 

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:  29.09.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


