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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Vytvorenie plánu činnosti na školský rok 2021/22 

 

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

nastavili pravidlá pri sprevádzaní žiakov v programe DOFE   

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

 

• Plán náboru do programu -účasť žiakov na TEDx Hálova 

• Slávnostné odovzdávanie odznakov 

• Príprava podkladov pre triednych učiteľov 

• Príprava aktivít pre končiace ročníky – zoznam VŠ, prednášky o možnosti štúdia na 

VŠ 

1. Členovia klubu vytvorili plán náboru do programu DOFE na školský rok 2021/22 

2. Naplánovali slávnostné odovzdávanie odznakov na BSK 

3. Pripravili podklady pre motivačné rozhovory pre triednych učiteľov 



4. Pripravili aktivity pre končiace ročníky – termíny veľtrhov VŠ, zoznamy VŠ, stretnutia 

s predstaviteľmi VŠ a zamestnávateľmi 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu pripravilo aktivity pre žiakov na obdobie október 

a november. Pripravilo podklady pre končiace ročníky. Členovia klubu viedli motivačné pohovory 

so žiakmi s cieľom správne ich zorientovať v možnosti uplatnenia sa po ukončení štúdia. 

Odporúčania: 

 

1. Pripraviť podklady pre triednych učiteľov 

2. Realizovať aktivity s končiacimi ročníkmi 
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