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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Inovatívne metódy vyučovania, motivácia žiakov, žiaci so ŠVVP, dištančné vzdelávanie, prostriedky 

online komunikácie (EduPage, MS Teams) 

 

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

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní so zameraním sa na žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

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. Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich 

inovácie vo vzdelávaní žiakov, distančné vzdelávanie a problémy žiakov v ňom 

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

 

1. Hlavným predmetom tohto stretnutia bola výmena skúseností s vyučovaním žiakov počas 

dištančného vzdelávania. Prítomní mali možnosť vzájomne si vymeniť a porovnať svoje 

skúsenosti v tejto forme vzdelávania. 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).  Zároveň poukázali na 

najväčší problém, ktorým je aktívne zapojenie všetkých žiakov do tohto procesu. Vzhľadom 

k tomu, že niektorí žiaci nemajú technické prostriedky (PC, internet, ...) potrebné k dištančnej 

forme vzdelávania je ich vzdelávanie náročnejšie, pre komunikáciu s nimi školy využíva 

obecné úrady a komunitné centrá. Všetci členovia klubu sa zhodli v tom, že v tomto období 

je žiakom potrebné venovať zvýšenú pozornosť, čím je ale príprava pre učiteľa na vyučovaciu 

hodinu náročnejšia.  

 

2. V stretnutí členovia pokračovali v téme, ktorú nastolili už na minulom stretnutí, a to 

zapracovanie tém finančnej gramotnosti do učebných materiálov vzhľadom k jednotlivým 

odborným predmetom a učebným odborom. V priebehu tejto časti Mgr. Juraj Zolcer 

prezentoval na krátkej ukážke zapracovanie tém FG v téme Nakupovanie z anglického 

jazyka, pričom využil hranie scénok. Žiaci si spomedzi seba zvolili hlavných aktérov hry, 

kde si podľa pripravenej štruktúry pripravili rozhovor na tému Nakupovanie. Po ukážke 

nasledovala diskusia, v ktorej prítomní vyjadrili svoje postrehy a námety, pričom využili 

prítomnosť garanta Mgr. Heimlichovej na stretnutí na posúdenie správnosti ich úvah 

o zaradení tém FG. Garant na záver upozornil, že je naozaj veľmi potrebné venovať veľkú 

pozornosť rozvoju finančnej gramotnosti žiakov, už len z pohľadu toho, z akých nie práve 

priaznivých sociálnych pomerov väčšina žiakov pochádza. 

13. Závery a odporúčania: 
 

a) pokračovať v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom pri práci so žiakmi, ktorí majú 

problém s dištančným vzdelávaním, zúčastňovať sa rôznych webinárov, ktoré sú zamerané 

na online vyučovanie, či využívanie inovatívnych metód vyučovania, prípadne iných, ktoré 

budú prínos v pedagogickej praxi učiteľa, 

b) na ďalšom stretnutí pokračovať v prezentovaní učebné materiály aj v iných odboroch 

a predmetoch so zapracovaním inovatívnych metód a tém finančnej gramotnosti. 

  

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

15. Dátum 13.11.2020 

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:  Klub  uč iteľov odborných  predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  12.11.2020 

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 

1. Mgr. Bibiana Heimlichová  Spojená škola 

Modrý Kameň 

    

    

 

 

 


