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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: DOFE – nábor, prerozdelenie žiakov, ukončenie bronzovej úrovne, 

príprava slávnostnej ceremónie 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 +1 pedagógov, ktorí majú 

záujem zúčastňovať sa  klubových aktivít a zároveň sa osobnostne a profesionálne  

stotožniť s názvom klubu. Rámcovým programom sdruhého klubového  stretnutia bolo 

zameranie sa na  výmenu skúseností s náborom žiakov do DOFE a postupné nastavovanie 

osobných cieľov. 

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

 

• Výsledky náboru žiakov do DOFE 

• Rozdelenie žiakov do skupín 

• Príprava slávnostnej ceremónie 

• Prihlasovanie sa na školenie 

 

Prvým bodom programu stretnutia bolo zhodnotenie náboru žiakov do DOFE. Skonštatovalo sa, že 

do DOFE sa prihlásilo 17 žiakov prvého ročníka a v druhom ročníku nábor ešte prebieha 

 

K druhému bodu – vedúci DOFE si rozdelili  žiakov do skupín a dohodli si termíny nastavovania 



cieľov . 

Tretím bodom programu bola príprava záverečnej slávnostnej ceremónie odovzdávania bronzových 

odznakov na škole (pre hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou spoločné odovzdávanie cien pre 

Bratislavský kraj bolo zrušené) 

Vzhľadom na to, že zo strany žiakov je veľký záujem o prácu v tomto programe, je potrebné 

zaškoliť ďalších dvoch pedagógov na funkciu vedúceho programu a jedného pedagóga na vedúceho 

expedície. 

 

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 

nastavenia cieľov. 

 

Odporúčania: 

 

1. Dať vyškoliť 3 pedagógov na program DOFE 

2. Navrhnúť spôsob, ako nastaviť ciele 

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

osobného rozvoja v oblasti sprevádzania v DOFE 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Alena Mihalovičová 

15. Dátum 30.09.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) RNDr. Mária Obselková 

18. Dátum 30.09.2020 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 


