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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: Kontrola plnenia cieľov v programe DOFE, príprava mentoringu žiakov 

prvého ročníka.  

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

skontrolovali stav plnenia cieľov v DOFE a dohodli termín realizácie mentoringu žiakov 

prostredníctvom V. Nagya. 

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

• Kontrola plnenia cieľov v DOFE 

• Určenie harmonogramu mentoringu  žiakov prvého ročníka 

• Motivácia žiakov počas dištančného vyučovania 

1. Plnenie cieľov sa u väčšiny žiakov rozbehlo. Skonštatovalo sa, že v čase zavretých škôl je 

motivácia a plnenie cieľov veľmi náročné , preto sú vedúci programu v neustálom kontakte so 

žiakmi. 



2. Na základe ponuky Viktora  Nagya sa dohodlo, že prvé školenie mentoringu prebehne 26.1.2022 

na hodinách občianskej náuky, kde sa preberajú základy psychológie. Zodpovední budú Mgr. 

Mihalovičová a Mgr. Mudroch. Spolu absolvujú žiaci 6 stretnutí pod vedením V.Nagya. 

3. Počas dištančného vyučovania bude so žiakmi spolupracovať školská psychologička, ktorá im 

pomôže zvládnuť problémy s prípravou na vyučovanie počas lockdownu. 

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. Dohodol sa termín stretnutia mentora so 

žiakmi. Nastavila sa spolupráca so školskou psychologičkou  

Odporúčania: 

1. Pracovať individuálne so žiakmi v rámci programu DOFE 

2. Individuálne pracovať s jednotlivými žiakmi na vyučovaní 
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