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11. Manažérske zhrnutie: 

Stretnutie členov pedagogického klubu na tému:  

         Voľby spôsobu výučby 
Kľúčové slová: 

           Vyučovací proces – učivo -  metódy -  frontálna výučba - skupinová a kooperatívna výučba - 

partnerská výučba kritické myslenie –brainstorming - projektová výučba –dramatická výchova – 

otvorené učenie v životných situáciách – televízna výučba – počítačová výučba e learning . 

              Anotácia: 

         Vyučovacia forma je chápaná v zmysle organizačnej formy vyučovania, t.j. ako vyučovacia 

jednotka, ktorá je časovo limitovaná, ktorá má svoj presne dimenzovaný vyučovací a výchovný cieľ 

a plní vzdelávacie a výchovné úlohy. Používa sa v nej veľa vyučovacích metód, ktoré tvoria 

organickú jednotu didaktických postupov a je v nej upravená špecifickým spôsobom aktivita 

objektu a subjektu podľa vekových, pedagogických, fyzických a psychických osobitostí.  

       Pre dosiahnutie vzdelávacích cieľov je potrebné citlivo a operatívne voliť vhodné spôsoby 

výučby, ktoré dokážu zefektívniť proces porozumenia, ale aj celkovo ovplyvniť záujem študenta 

o tému, učivo a vyučovací predmet ako taký. 



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

 

 

1. Členovia pedagogického klubu si definovali tému stretnutia – „voľby spôsobu výučby.“ 
2. Zúčastnení sa zhodli na skutočnosti, že v súčasnej dobe je veľmi dôležité, akou formou 

a metódou zoznámiť študenta s novou problematikou, aby študent javil záujem 
o prijímanie nových poznatkov. 

3. Všetci prítomní sa zhodli na skutočnosti, že frontálny spôsob vyučovanie je najbežnejším 
spôsobom výučby, ale nie vždy zodpovedá kritériám súčasnosti a najmä očakávaniam a 
záujmu študentov práve o tento typ vzdelávania. 

4.     Mgr. Mrázová podotkla, že klasický frontálny spôsob vyučovania často vedie žiakov 
k pasivite, nečinnosti, nepodporuje kritické a individuálne myslenie. 

5.     Mgr. Taldová prečítala krátky príspevok špeciálneho školského pedagóga  Mgr. V. 

Kolesárovej (v termíne stretnutia PN – príspevok zaslala e- mailom), ktorého obsahom bol 
záver, že individuálne formy vyučovania sú priamym opakom frontálneho spôsobu výučby. 
Učiteľ vtedy pracuje s jedincom alebo malou skupinkou žiakov. Všetky činnosti riadi a 
usmerňuje učiteľ. Pri tejto forme komunikuje každý s každým. Čo sa týka dosahovaných 
výsledkov je táto forma preukázateľne efektívnejšia ako frontálne vyučovanie. 

6.     Členovia pedagogického klubu jednoznačne potvrdili a deklarovali na konkrétnych 
príkladoch a osobných skúsenostiach, že individuálne formy vyučovania vedú k lepším 
výsledkom, aj keď niekedy nepôsobia takým dynamickým dojmom ako frontálny spôsob 
výučby. 

7.     Mgr. M. Chovancová priblížila benefity, ktoré oproti frontálnemu vyučovaniu prináša 
párové a skupinové vyučovanie, kedy je riadiaca rola učiteľa nasmerovaná na dvojicu, 
ktorá musí vzájomne kooperovať alebo na skupinu, ktorej jednotlivci spolupracujú vo 
vzájomnej súčinnosti. 

8.     Mgr. Šucha problematiku rozšíril o metódu výučby formou exkurzie.  
    Cieľom exkurzií je vytvorenie si názornej, konkrétnej predstavy na základe osobných a 
reálnych prežitkov. Exkurziou sa dotvárajú teoretické vedomosti získané na vyučovaní.  

9.     Mgr. Mrázová potvrdila vlastnú skúsenosť z nedávnej exkurzie na Národnom cintoríne 
v Martine, ktorú sama riadila, zostavila jej program a celkovú koncepciu. Tieto skutočnosti 
doložila pozitívnymi hodnoteniami samotných študentov, ktorí potvrdili, že vedomosti 
získané práve touto formou výučby majú pre nich ten najtrvalejší charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

            Na stretnutí pedagogického klubu sme dospeli k názoru, že individuálne formy 
výučby sú oveľa efektívnejšie ako klasický  frontálny vyučovací proces. 
          Benefity, ktoré prináša takýto širokospektrálny  spôsob výučby, potvrdili samotní 
vyučujúci jednotlivých teoretických predmetov. Vyzdvihla sa práca vo dvojiciach, 
skupinách, interaktívne cvičenia, vyučovanie formou exkurzií, ale aj projektové formy 
vyučovania, ktoré vedú k samostatnosti, prirodzenej súťaživosti, kreativite a k aktívnej 
zodpovednosti študentov za svoj výstup. 

  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Adrián Šucha 
15. Dátum 6..4. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
18. Dátum 7.4. 2022 
19. Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

1. Fotografický materiál zo stretnutia pedagogického klubu SOŠD. 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia z pedagogického klubu konaného dňa 6.4.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


