
Metodický pokyn 1/2020 vedúcej Katedry školskej pedagogiky 
a psychológie Vysokej školy DTI -Realizácia pedagogických praxí v letnom 
semestri a. r. 2019/2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia koronavírusom 

 

 Problematickou sa v tomto období stala realizácia Súvislých pedagogických praxí pre 

študijný odbor Učiteľstvo ekonomických predmetov v magisterskom stupni štúdia. Predmet 

sa týka študentov v druhom ročníku, ktorí sa mali zúčastniť praxe priamo v školskom 

prostredí. Z dôvodu uzatvorenia všetkých stredných odborných škôl je ich realizácia 

v pôvodnom nadstavenom režime nemožná. 

Po konzultácií s jednotlivými metodikmi praxí a zároveň s vedením Vysokej školy DTI sme 

sa dohodli na nasledovnom riešení pri realizácii a úspešnom absolvovaní predmetu Súvislá 

pedagogická prax: 

1. Pripravte 4 podrobné prípravy na vyučovanie odborných ekonomických predmetov 

napr. (marketing, ekonomika, manažment, účtovníctvo, ADK a podobne) Pri ich 

spracovaní si pomôžte dostupnými materiálmi napríklad v edičnom portáli, kde sú 

sprístupnené elektronické obsahy učebníc (SR, myslím, že niečo podobné bude aj 

v ČR). Použiť môžete aj videonahrávky na internete a podobné pomocné podklady 

a samozrejme využite svoje skúsenosti zo zimného semestra. Na stránkach Štátneho 

pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Národního ústavu pro vzdelávání (NúV) nájdete 

vzdelávacie programy pre jednotlivé študijné odbory a pomôžte si na internete aj so 

vzdelávacími programami jednotlivých cvičných škôl. 

2. Spracujte SWOT analýzu danej školy na základe Vašich osobných skúseností zo 

zimného semestra. 

3. Jednotlivé dokumenty vložte do jedného súboru Word, tak, aby sa jednotlivé prípravy 

rolovali pod seba a posledná bola SWOT analýza. Súbor označte vaším priezviskom 

a krstným menom. Následne zašlite vedúcemu študijnej skupiny, ktorý pošle v jednom 

zipovom súbore podklady metodikovi praxí (Krásna, Geršicová, Marks, Korintušová) 

do termínu 25.5.2020. Pridelenie k jednotlivým metodikom viete zo zimného 

semestra. 

4. Po tomto termíne metodici praxí oslovia svojich vedúcich študijných skupín 

a dohodnú si individuálne termíny odovzdania pre jednotlivé skupiny vzhľadom na 

rôzne regióny a momentálnu situáciu. 



5. Po odovzdaní všetkých dokumentov, jednotliví vyučujúci zapíšu priamo do MAISu 

hodnotenie tak, aby do 30. 6. 2020 boli všetky hodnotenia evidované. 

 

 

V Dubnici nad Váhom 16.4.2020                     PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD. 

                                                Vedúca Katedry školskej pedagogiky a psychológie VŠ DTI 


