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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

 

V podnikateľskom  vzdelávaní sa za kľúčové kompetencie  považuje kombinácia vedomostí, 

zručností a postojov, schopnosť meniť myšlienky na skutky ktoré potrebujú všetci jednotlivci na 

osobné uspokojenie aj rozvoj zamestnanosti. Iniciatívnosť a podnikavosť však nie sú dôležité len pri 

snahách vykonávať podnikateľskú činnosť, ale podporujú jednotlivcov v ich každodennom živote 

doma a v spoločnosti. Sú benefitom aj pre ľudí v pozícii zamestnancov. Vzhľadom k charakteru našej 

školy  sa členovia klubu zamerali na inováciu a aktualizáciu obsahu vyučovania z hľadiska ich 

nadčasovosti, ale aj z dôvodu ich prepojenia na stavebnú a ekonomickú  prax. V súčasnej situácii 

dištančného vzdelávania sme aj diskutovali a  hľadali metódy a formy, ktoré by študentov zaujali , 

uľahčili  a zrýchlili osvojovanie vedomostí a osvojili si i zručnosti realizovateľné v praxi. Táto 

tematika sa týka predmetov EKO , DNV, UTO. Zamerali sme sa na  vyhľadávanie správnych 

informácií, na rozvoj podnikateľského  myslenia, maximálne využívanie online priestoru, spôsob 

zisťovania a ohodnotenia žiakov, na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, ale aj na 

problematiku medzipredmetových vzťahov  s predmetom matematika. 

 

 

 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu Zámerom písomného výstupu bolo vytvoriť nové 

vzdelávacie materiály pre žiakov , pracovné listy, testy a zoznam  online stránok pre využívanie na 

vyučovaní, postup práce na finančnom portáli prezentácie a materiály pre prácu s finančným 

portálom daňovej správy a inými ekonomickými portálmi . 

 

 

Členky klubu vytvorili učebný  materiál vrátane pracovného listu a testu  , ktoré  v treťom ročníku 

POS nahrádzajú  neexistujúcu učebnicu. 

.Výstupy boli spracované pre oblasť ekonomiky, podnikania a daňovníctva v predmetoch 

ekonomiky, dane, reality v ročníkoch treťom pozemného staviteľstva , treťom a štvrtom  v TIS 

a štvrtom v GEO.  

  

Témy písomných výstupov: 

Témy boli zvolené v tomto polroku hlavne z oblasti daní a miezd  s praktickým riešením príkladov  

, ekonomickou interpretáciu a s previazanosťou na matematiku: 

Trh a trhový mechanizmu, trhová rovnováha a nerovnováha - učebné texty, pracovné listy  a test  

(Ing.Ježovičová)kompletný materiál pre triedy 3.roč. POS, 4. roč. GEO 

Odpisy-- pracovný list (Ing.Ježovičová) 

Výpočet DPH- pracovný list (Ing. Fančovičová) 

Výpočet objemov a plôch v stavebníctve – pracovný list(Ing. Fančovičová) 

Elektronická komunikácia s Finančnou správou - prezentácia( Ing. Ježovičová) 

Vyhľadávanie na portáli FS, iné funkcie – prezentácia ( Ing. Ševčíková) 

Zoznam online stránok s funkciami- učebná pomôcka ( Ing. Ševčíková) 

Základné pojmy úrokového počtu s príkladmi, pracovný list, test, ( Ing. Ševčíková) 

Daňové priznanie typu A – učebná pomôcka ( Ing. Ševčíková) 

Učebná pomôcka -Novinky v Daňových zákonoch na rok 2021( Ing. Ševčíková) 

Pozvánky pre žiakova na test Finančnej olympiády( Ing. Ševčíková) 



Učebný text mzdy+ riešené príklady ( Ing. Ševčíková) 

Zmena tematického plánu 3 A,B .POS 

Úprava maturitnej otázky  PČOZ 4.Roč. TIS EKO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu boli v prvom polroku činnosti klubu 

vyhotovené nasledujúce materiály:  

 Učebný text Trhový mechanizmus pre3. roč. POS   : definícia trhu, dopyt, ponuky, subjekty 

trhu, dokonalosti a nedokonalosti trhu, trhový mechanizmus  ( Ing. Ježovičová) 

 Pracovný list  Trhový mechanizmus: rozlíšenie správnych a nesprávnych výrokov( Ing. 

Ježovičová) 

 Pracovný list Dopyt a Ponuka:  tabuľkové a grafické spracovanie úlohy( Ing. Ježovičová) 

 Test pre žiakov k téme Trhový mechanizmu ( Ing. Ježovičová) 

 Pracovný list Výpočet rovnomerných odpisov a technického zhodnotenia( Ing. Ježovičová) 

 Pracovný list Výpočet zrýchlených odpisov a technického zhodnotenia( Ing. Ježovičová) 

 Pracovný list Výpočet DPH , s pripojeným vzorovým riešením príkladu (Ing. Fančovičová) 

 Učebný text s úlohami : Výpočet plôch striech šikmých, vzorce, návody na výpočet striech 

sedlovej , pultovej, sedlovej s valbami, pultovejs valbami, pilovej, kužeľovej, (Ing. 

Fančovičová) 

 Učebný text pre triedu 3. POS Daňové priznanie „A“ :s návodom na vyplnenie daňového 

priznania aj študenta( Ing. Ševčíková) 

 Učebný text- prezentácia Práca s portálom finančnej správy: prostredie portálu, registrácia, 

elektronické doručovanie, postup pri elektronickom zadávaní priznaní typu B( Ing. 

Ježovičová) 

 Učebná pomôcka Zoznam online stránok využiteľných na vyučovaní ekonomických 

predmetov s popisom ich funkcií( Ing. Ševčíková) 

 Učebná pomôcka  Úrokový  počet prezentácia: základné pojmy úrokového počtu, 

jednoduché a zložené  úrokovanie, výpočet základných úrokových veličín, istiny, úrokovej 

miery, diskont, s vypracovanými vzorovými úlohami( Ing. Ševčíková) 

 Pracovný list : výpočet úrokového počtu( Ing. Ševčíková) 

 Test výpočet úrokového počtu( Ing. Ševčíková)slúži na overenie získaných zručností  

 Učebná pomôcka Iné funkcie portálu finančnej správy prezentácia :daňová kalkulačka, 

daňový kalendár, e formuláre, overenie DIČ( Ing. Ševčíková) 

 Učebná pomôcka Text Novinky v Daňových zákonoch  na rok 2021( Ing. Ševčíková  

 Učebný materiál Mzdy s prepočtom príkladov( Ing. Ševčíková)- minimálna mzda, výpočet 

náhrady mzdy, príplatky  mzdy, PN, dovolenka , DVZ, bonus 

 Návrh zmeny tematického plánu 3.roč.POS   v predmete EKO – zaradenie do vyučovania 

väčší rozsah hodím venovaných daňovej sústave a s možnosťou vyplnenia daňového 

priznania na portále Finančnej správy( Ing. Ševčíková) 

 Úprava zadania pre  PČOZ TIS (4. Pôdorys a zvislý rez základmi a mzdová agenda 

v stavebnej firme) v ekonomickej časti reflektuje na súčasnú situáciu a mierne znižuje časovú 

náročnosť na vypracovanie témy( Ing. Ševčíková) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

 

Členky klubu sa dohodli na :  

Využívaní vytvorených materiálov vo vyučovaní v tematických celkoch a triedach 

 Chcú zvýšiť vzájomnú spoluprácu v rámci medzipredmetových vzťahov s vyučujúcimi matematiky, 

orientovať ich na problematiku využitia matematiky v stavebníctve 

Aktívne vyhľadávať ,využívať webináre a videoškolenia dostupné zdarma pre žiakov stredných škôl 

Preverovať  vedomosti žiakov využitím testov a vzdelávacích portálov napr. „Ja Slovensko „ 

Vzhľadom k súčasnej situácii dištančného vzdelávania sledovať počas školského roka 2020/2021  

úroveň dosiahnutých vedomostí hlavne u žiakov 3. ročníka   vzhľadom k možnej úprave 

budúcoročných tematických plánov a maturitných skúšok. 

Do tematického plánu v budúcom školskom roku v 3. ročníku POS zaradili problematiku Daňovej 

sústavy  aj s väčšou časovou dotáciou a priestorom na prácu s finančný portálom 

Zhodli sa na úprave maturitnej otázky PČOZ ( Téma č. 4 PČOZ  TIS). 
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Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

 Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, 

správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  celý názov klubu  

7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť 

 september RRRR – január RRRR  

 február RRRR – jún RRRR  

9. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je písomný výstup zverejnený 

10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  

11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá 

písomný výstup vypracovala   

12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 

13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

  


