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/Modernévzdelávaniepreprax.aspx 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

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

 

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.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. Identifikácia osvedčených pedagogických zručností s prepojením na dištančné vzdelávanie 

a problémy žiakov v ňom 

2. Diskusia  

 

1. Stretnutie využili členovia klubu na výmenu svojich pedagogických zručností vo vzdelávaní 

žiakov študijných a učebných odborov kuchár a čašník, servírka. Výmena sa týkala 

prepojenia teoretického a praktického vzdelávania v daných odboroch. Na úvod stretnutia 

koordinátorka klubu Ing. Šoltésová vyzvala Ing. Šťastnú, aby prítomným predstavili svoje 

učebné materiály, ktoré si na stretnutie pripravila. Ing Šťastná prezentovala prítomným 

upravené učebné texty a pracovné listy z predmetu Technológia, ktoré reflektujú potrebné 

zmeny vo vyučovaní vzhľadom na dištančné vzdelávanie žiakov v súčasnej dobe, ako aj 

zmeny vzhľadom k samotným potrebám žiakov, keďže v skupinách ktoré učí je veľa žiakov 

so zdravotným znevýhodnením. Práve pre týchto žiakov pripravila samostatné učebné texty 

a následne pracovné listy k témam napr. Predbežné úpravy potravín, Tepelná úprava potravín 

pre žiakov 1. ročníka učebného odboru kuchár, Prílohy pre žiakov 2. ročníka učebného 

odboru kuchár. Prítomných tiež informovala o výsledkoch vyučovania žiakov, ktorí nemajú 

prístup k online dištančnému vzdelávaniu. Z jej výsledkov vyplynulo, že takýto žiaci napriek 

tomu, že sa im učebné texty a pracovné listy posielajú na vypracovanie, pri svojich 

schopnostiach nie sú schopní samostatnej práce. Ak aj úlohy odovzdajú vypracované, jedná 

sa väčšinou len o odpísanie teoretických poznámok z učebného textu. Upozornila, že práve 

týmto žiakom bude potrebné pri návrate na prezenčné vzdelávanie venovať väčšiu pozornosť. 

Pri žiakoch, ktorí sa vedia riadne zúčastňovať online vyučovanie využíva všetky dostupné 

prostriedky digitálneho prostredia, ktoré má k dispozícií.   

 

2. V druhej časti členovia klubu pokračovali v diskusií na tému, ktorú otvorila Ing. Šťastná 

svojimi skúsenosťami z vyučovania v súčasnej dobe. Prítomní členovia pani Chrťanská 

a Ing. Bodnárová vyjadrili podobné skúsenosti so žiakmi z odboru čašník, servírka, ktorí 

nevedia byť na online vyučovaní. Diskusiu k dištančnému vzdelávaniu uzavreli 

konštatovaním, že pri návrate k prezenčnej forme vzdelávania bude potrebné venovať žiakom 

väčšiu pozornosť nie len pri teoretickej príprave, ale vzhľadom k daným učebným odborom 

predovšetkým k praktickej príprave. Na záver diskusie koordinátorka klubu poďakovala Ing. 

Šťastnej za prezentovanie svojich pedagogických skúseností. 

13. Závery a odporúčania: 
a) na ďalšom stretnutí prezentovať učebné materiály aj v iných odboroch a predmetoch so 

zapracovaním inovatívnych metód a tém finančnej gramotnosti, 

b) zúčastňovať sa naďalej rôznych webinárov a poznatky z nich prenášať do svojej 

pedagogickej praxe, 

c) zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti tak, aby výuka bola pre žiakov zaujímavá 

a motivujúca. 

  

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

15. Dátum 27.11.2020 

16. Podpis  

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

18. Dátum  

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  
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potreby trhu práce 
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Názov pedagogického k lubu:  K lub  uč iteľov odborných  predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  26.11.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


