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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Mentoring žiakov, kontrola plnenia cieľov v programe DOFE 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 pedagógov. Pedagógovia 

skontrolovali stav plnenia cieľov v DOFE a boli informovaní o možnosti mentoringu žiakov 

prostredníctvom Viktora Nagya. 

12.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

• Kontrola plnenia cieľov v DOFE 

• Vypracovanie spôsobu mentoringu žiakov 

 

1. Každý vedúci Dofe zreferoval, do akej miery sa jemu pridelení žiaci zhostili plnenia nastavených 

cieľov. Skonštatovali, že v čase zavretých škôl je motivácia a plnenie cieľov veľmi n áročné 

a treba jej venovať zvýšenú pozornosť. 

2. Bývalý absolvent V. Nagy ponúkol škole spoluprácu pri mentoringu žiakov. Na klube 

sprevádzania sa pedagógovia dohodli, že možnosti mentoringu predstavia žiakom prvého 



ročníka, ktorým V. Nagy ozrejmí spoluprácu s mentorom. V januári 2022 prebehnú stretnutia so 

žiakmi. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, zhodnotilo sa, do akej miery 

v programe DOFE  žiaci plnia  svoje nastavené ciele. Prijala sa ponuka mentoringu pre prvé 

ročníky. Dohodol sa termín stretnutia mentora so žiakmi. 

 

Odporúčania: 

1. Pracovať individuálne so žiakmi v rámci programu DOFE 

2. Pripraviť stretnutie mentora so žiakmi prvého ročníka 
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