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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Rozbor použitých vyučovacích metód a aplikačné 

problémy v praxi.“ 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: Rozbor použitých vyučovacích metód a aplikačné problémy 

v praxi. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Na toto stretnutie klubu predseda klubu pripravil materiály od M. Brestovanského a K. Kotuľákovej: 

Ako identifikovať problém praxe vo vyučovaní na našej škole. Podstatou týchto materiálov je 

vytvorenie protokolu pre identifikáciu problémov praxe. Predseda klubu v úvode vysvetlil postup 

činností pre vytvorenie protokolu, pričom tento postup čiastočne prispôsobil tomu, že klub funguje 



dištančnou formou. Už pred začatím stretnutia klubu zvolil jedného člena klubu, tzv. prezentujúceho 

učiteľa, ktorého úlohou bolo zadefinovať problém praxe vlastného vyučovania, pričom muselo ísť 

o problém, ktorý sa týka priamo procesu vyučovania, je pre učiteľa veľmi dôležitý a popísal, ako rôzne 

pristupoval k riešeniu problému, a aké mali jeho rôzne prístupy výsledky. Následne vybral facilitátora, 

ktorého úlohou bolo dbať na dodržiavanie pravidiel priebehu protokolu. Ostatní účastníci boli 

diskutujúci. V jednotlivých krokoch priebehu protokolu postupovali členovia podľa návodu 

v publikácii, ktorá je spomenutá v úvode. Každý účastník mal pred sebou krátky prehľad protokolu. Po 

ujasnení priebehu protokolu zadefinoval prezentujúci učiteľ problém praxe vlastného vyučovania, 

ktorý považuje za najdôležitejší: „Žiaci počas dištančného vyučovania nedokážu udržať pozornosť, je 

veľmi ťažké v nich vzbudiť záujem a aktivitu.“ 

 

3. Diskusia 

Po ujasnení hlavného problému sa začala diskusia. Najprv mali diskutujúci členovia za úlohu klásť 

jednoduché ujasňujúce otázky. Väčšinou kládli otázky typu: „Pri ktorom predmete je najzreteľnejší 

problém s pozornosťou žiakov?“ „Ako často sa vyučujúci pýta žiakov na otázky k danej téme?“ 

„Nezáujem je len u niektorých žiakov alebo u väčšiny?“ „Sú témy alebo aktivity, ktoré v nich dokážu 

vzbudiť aspoň krátkodobý záujem?“ Po tomto kroku ujasňovacích otázok, nasledoval krok, ktorý sa 

týkal prehlbovacích otázok typu: „Prečo sú žiaci pri dištančnom vyučovaní menej pozorní ako pri 

prezenčnom?“ „Prečo sa nedarí v nich vzbudiť záujem o nové vedomosti?“ „Čo je hlavným dôvodom 

ich pasivity?“ Následne v ďalších krokoch diskutovali o probléme nezáujmu žiakov diskutujúci 

členovia medzi sebou a neskôr sa pridal aj prezentujúci učiteľ.  

4. Záver 

 

V záverečnej časti klubu zhrnuli diskutujúci nové poznatky a nápady, ktoré nadobudli v rámci diskusie 

o predmetnom probléme. Hlavné závery, vyvodené z tvorby protokolu, sú uvedené v 13. bode Správy 

o činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Aktivizujúce metódy vo vyučovacom procese“ a požiadal ich o prípravu k diskusii k predmetnej 

téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že hlavným problémom nezáujmu študentov o výučbu počas 

dištančného vyučovania je strata sociálnych kontaktov, stereotyp domáceho prostredia, žiaci sú 

zvyknutí doma tráviť čas podľa seba a preto sa nevedia nastaviť na domácu výučbu. Riešením je 

jednoznačne znovuotvorenie škôl, aby žiaci mohli znovu obnoviť sociálne kontakty, aby mali učitelia 

väčší dosah na dodržiavanie školského režimu a pravidiel. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 29.1.2021 

Trvanie stretnutia: od..16:00 ..hod do..19:00 ...hod  

Online - Cisco webex - 1630753268 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


