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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: ročný plán, motivačné rozhovory, kariérový rozvoj, DOFE 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 členov pedagógov a jeden 

člen ako hosť. Programom prvého klubového  stretnutia bolo zameranie sa na  výmenu 

skúseností s využívaním didaktických metód orientovaných na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov. Jednou z nich je nastavenie osobných cieľov žiakov zameraných na 

profesijný rozvoj prostredníctvom motivačných rozhovorov. 

 

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

 

• adaptačný deň prvých ročníkov 

• rozvrhnutie činností v jednotlivých ročníkoch 

• DOFE 

 

Prvým bodom programu stretnutia bolo zhodnotenie adaptačného dňa prvých ročníkov. 

Skonštatovalo sa, že v budúcnosti by bolo dobré adaptáciu prvých ročníkov realizovať mimo školy 

s minimálnym trvaním dva dni. Vytvoril by sa väčší priestor pre vzájomné spoznávanie sa. 

 



Na základe cieľov, ktoré si klub sprevádzania žiakov nastavil bolo rozloženie aktivít do 

jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku adaptačný deň a motivačné rozhovory, v druhom ročníku 

skupinová práca žiakov, motivačné rozhovory, v treťom ročníku rozvoj samostatnej práce žiakov, 

motivačné rozhovory a vo štvrtom ročníku rozvoj právneho povedomia žiakov a prehľad možností 

štúdia, alebo zamestnania po ukončení štúdia. 

 

Vzhľadom na to, že škola je zapojená aj do medzinárodného programu DOFE, ktorý sa zaoberá 

nastavením osobných cieľov žiaka pod vedením mentora, členovia klubu sa dohodli, že nábor do 

programu prebehne na účelových cvičeniach prvých a druhých ročníkov a na hodinách občianskej 

náuky. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej       

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa účastníci venovali problematike 

sprevádzania žiakov, ktoré sa dostáva dynamicky do popredia a stáva sa predpokladaným spôsobom 

rozvoja kľúčových kompetencií blízkej budúcnosti. 

 

Odporúčania: 

 

1. Navrhnúť, v ktorých predmetoch by bolo vhodné a efektívne využívať sprevádzanie v rámci 

vyučovacieho procesu. 

2. Navrhnúť spôsob, ako organizovať motivačné rozhovory 

3. Vzájomne si  vymieňať  skúsenosti a odovzdávať vedomosti v rámci profesionálneho a 

osobného rozvoja v oblasti sprevádzania. 

4. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným kolegom 

v rámci zasadnutí  predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov 

a spolupráce. 
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