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

zhodnotila stav nastavenia cieľov v DOFE a pripravili podklady na sebahodnotenie žiakov 

v spoločenskovedných predmetoch -občianska náuka, dejepis a etická výchova a spracovali 

dotazník pre absolventov. 

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

• Kontrola nastavenia cieľov v DOFE 

• Spracovanie dotazníka pre absolventov 

• Príprava podkladov na sebahodnotenie žiakov v spoločenskovedných 

      predmetoch 

 



1. Pri kontrole nastavenia cieľov sa zistilo, že ešte niektorí žiaci nemajú správne nastavené ciele. 

Na stretnutí sa dohodlo, že budúci týždeň sa zrealizuje stretnutie s tými žiakmi, ktorí nemajú 

správne nastavené ciele a  vedúci programu im pomôže ciele správne nastaviť. 

2. Návratnosť dotazníka bola cca 40%. V budúcnosti je potrebné pripraviť žiakov na to, že sa od 

nich bude žiadať spätná väzba na štúdium a uplatniteľnosť v praxi. 

3. Pedagógovia Mihalovičová, Vengerová a Mudroch vytvorili podklady na sebahodnotenie 

žiakov a dotazník na spôsoby učenia sa žiakov. Dotazník budú zadávať žiakom na hodinách 

občianskej náuky. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, vyšpecifikovali sa problémy pri 

formulácii cieľov v DOFE, spracoval sa dotazník pre absolventov, ktorého výsledky budú 

prezentované na hodnotiacej polročnej pedagogickej rade. Vytvoril sa dotazník na sebahodnotenie, 

ktorý budú žiaci vypĺňať na hodinách občianskej náuky. 

Odporúčania: 

1. Pracovať individuálne so žiakmi v rámci programu DOFE 

2. Dosiahnuť správne nastavenie cieľov u všetkých účastníkov DOFE 

3. Preniesť závery z dotazníka pre absolventov do praxe 
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