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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností pri tvorbe profesijnej karty žiaka 4. ročníka . Kontrola 

nastavenia a plnenia cieľov v DOFE, rozdelenie žiakov jednotlivým vedúcim DOFE. 

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

vymieňali skúsenosti pri tvorbe profesijnej karty žiaka 4. ročníka a skontrolovali nastavenie 

cieľov jednotlivých žiakov a ich plnenie. 

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

 

• tvorba profesijnej karty žiaka 4. ročníka 

• výmena skúseností pri tvorbe karty 

• spolupráca s triednymi učiteľmi žiakov štvrtého ročníka a kariérového poradcu pri vypĺňaní 

karty 

• DOFE – správne nastavenie cieľov a ich plnenie, rozdelenie žiakov jednotlivým vedúcim DOFE 

 

1. členovia klubu si vymieňali skúsenosti s tvorbou a úpravou profesijnej karty pre žiakov 4. 

ročníka, spoločne zhodnotili všetky návrhy a vytvorili profesijnú kartu pre žiakov 4. ročníka, 

kde sa budú zaznamenávať nastavené ciele žiakov, ich záujmy a úspechy v profesijnom rozvoji 

a spolupráca s mentormi 

2. Členovia sa zhodli na tom, že používanie kariet odprezentujú na pracovnej porade a poskytnú 

ju triednym učiteľom štvrtého ročníka 

3. Rozdelili žiakov prihlásených do programu DOFE jednotlivým vedúcim, skontrolovali 

správnosť nastavenia a plnenia cieľov. 



 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, skonštatovali, že je dôležité 

poskytnúť profesijné karty triednym učiteľom žiakov štvrtého ročníka, ktorí na základe týchto kariet 

môžu sledovať a usmerňovať profesijný rozvoj žiaka. Neustále motivovať žiakov zapojených do 

programu DOFE k aktívnemu plneniu cieľov, ktoré si nastavili. 

 

Odporúčania: 

 

1. Zdieľať profesijné karty s triednymi učiteľmi 

2. Odprezentovať používanie kariet na pracovných poradách 

3. Motivovať žiakov zapojených v programe DOFE k aktívnemu plneniu nastavených cieľov. 
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