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9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Alena Šoltésová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://www.ssmk.edu.sk/ 
https://www.bbsk.sk/Občan/Regionálnyrozvoj
/Modernévzdelávaniepreprax.aspx 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Inovatívne metódy vyučovania, motivácia žiakov, dištančné vzdelávanie, online komunikácia, 

finančná gramotnosť žiakov 

 

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní so zameraním sa na dištančné vzdelávanie žiakov a problémy 

spojené s ním.  

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. Identifikácia osvedčených pedagogických zručností s prepojením na distančné vzdelávanie 

a problémy žiakov v ňom 

2. Praktické ukážky zapracovania tém FG do učebných materiálov - diskusia  

 

1. Stretnutie svojou tematikou nadviazalo na predchádzajúce stretnutie konané dňa 26.11. 2020, 

a to ako žiaci zvládajú dištančné vzdelávanie. Na základe predchádzajúcich informácií si 

členovia klubu pripravili učebné materiály, ktoré chceli spoločne prediskutovať s ostatnými 

členmi klubu. Ako prvá vystúpila Ing. Bodnárová, ktorá prítomných informovala, akým 

spôsobom sa jej podarilo upraviť učebné texty a pripraviť pracovné listy z predmetu 

Potraviny a výživa v učebnom odbore kuchár a čašník, servírka pre žiakov, ktorí nemajú 

prístup k prostriedkom online výuky. Vo svojej úprave sa zamerala hlavne na tie časti učív, 

ktoré sú pre žiakov prístupnejšie aj bez bližšieho vysvetlenia učiteľom. Pri tvorbe pracovných 

listov sa zamerala hlavne na zvládnutie základných pojmov, ktoré si žiaci vedia vybrať zo 

zaslaného textu. V prezentovaní svojich poznatkov a postrehov potom pokračoval Bc. 

Hárendácsik, majster  odbornej výchovy. Konštatoval, že napriek tomu, že odborný výcvik 

sa ťažko realizuje dištančnou formou vyučovania, hľadal spôsoby ako aj napriek tomu 

sprístupniť niektoré témy žiakom, ktoré sú súčasťou odbornej prípravy v odbore čašník, 

servírka. Ako najvhodnejší spôsob zvolil vytváranie video nahrávok napr. so servírovania 

polievok, či tranširovania mäsa. Na základe tejto praktickej ukážky mali žiaci potom si túto 

zručnosť doma vyskúšať a následne nahrať video ako zručnosť zvládajú. Na základe týchto 

žiackych videí vyučujúci s každým odkonzultoval prípadné nedostatky. Bc. Hárendácsik, ale 

na záver skonštatoval, že takýto spôsob je možné realizovať len so žiakmi, ktorí majú 

bezproblémový prístup k online výuke. 

 

2. V druhej časti stretnutia s príspevkom vystúpila Mgr. Turoňová , ktorá prezentovala členom 

svoje skúsenosti zo zaradenia témy finančnej gramotnosti v predmete slovenský jazyk 

a literatúra. Prítomným v krátkej prezentácií predstavila spôsob akým tému z FG zapracovala 

do učiva.  

Po prezentácií pokračovali prítomní členovia klubu v diskusií o potrebe ďalšieho vzdelávania 

či už v oblasti online vyučovania alebo využívania inovatívnych metód vo vyučovaní. 

13. Závery a odporúčania: 
 

a) po návrate k prezenčnej forme vzdelávania venovať zvýšenú pozornosť žiakom, ktorí mali 

problémy pri dištančnej forme vzdelávania, predovšetkým v končiacich ročníkoch, 

b) zúčastňovať sa rôznych webinárov, ktoré sú zamerané na online vyučovanie, využívanie 

inovatívnych metód vo vyučovaní, 

c) na ďalšom stretnutí pokračovať v prezentovaní učebných materiálov aj v iných odboroch 

a predmetoch so zapracovaním inovatívnych metód a tém finančnej gramotnosti. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Alena Šoltésová 

15. Dátum 11.12.2020 

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:  10.12.2020 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Aneta Bodnárová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Bc. Marek Hárendácsik  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Oľga Chrťanská  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Alena Šoltésová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Alena Šťastná  Spojená škola Modrý 

Kameň 

6.  PaedDr. Klaudia Murínová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Kamila Turoňová  Spojená škola Modrý 

Kameň 



8.  Štefan Turza  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Bc. Gabriel Vízi  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Juraj Zolcer  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


