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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Členovia pedagogického klubu Teoretických odborných predmetov sa zaoberali 

vyhodnocovaním činnosti žiakov a opatreniami na zlepšenie výsledkov práce žiakov, 

účasťou žiakov na ekonomickej olympiáde, realizáciou podnikateľských zručností, 

zvyšovaním úrovne vzdelávania  - workshop Svet vedený stredoškolákmi, alebo ako bojovať 

s extrémizmom bez násilia, Pomáhame druhým. 
Ďalej členovia pedagogického klubu predložili  návrh učebných materiálov na vypracovanie časti 

ročných nákladov v podnikateľskom pláne a vyúčtovanie podnikateľskej činnosti.   
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

             Činnosť klubu sa riadila nasledovnými bodmi: 

- výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu 

- opatrenia na zlepšenie výsledkov 

- zapojenie žiakov do ekonomickej olympiády 

- zvyšovanie podnikateľských zručností 

- tvorba projektov 

- workshop 

 

Členovia pedagogického klubu zhodnotili výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu a prediskutovali 

účinnosť opatrení na zlepšenie výsledkov.  

Členovia pripravili pracovné materiály pre samostatné zvládnutie vyčíslenia nákladov podnikateľskej 

činnosti, prediskutovali zapojenie  a účasť žiakov na ekonomickej olympiáde. 

Na zvyšovanie odbornosti sa zúčastnili webináru Svet vedený stredoškolákmi, alebo ako 

bojovať s extrémizmom bez násilia, Pomáhame druhým. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

             Členovia pedagogického klubu vyhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky a účinnosť 

prijímaných opatrení.  

Členovia pedagogického klubu budú poskytovať možnosť individuálnych konzultácií pre žiakov 

a naďalej pripravovať materiály na zlepšenie samostatnej práce žiakov. 

Členovia  budú naďalej uplatňovať vo vyučovaní rôzne nástroje a moderní technológie s cieľom 

zvyšovať záujem žiakov. 

Naďalej odporúčame všetkým učiteľom zapojiť sa so žiakmi do prebiehajúcej ekonomickej 

olympiády a zvyšovať úroveň výchovno- vzdelávacieho procesu aj ďalším samovzdelávaním. 

 

 


