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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia : 

 

Základné komunikačné kompetencie a jazykové (cudzojazyčné) schopnosti komunikácie 
v cudzom jazyku u jednotlivých poslucháčov štúdia na strednej odbornej škole a ich 
následné využitie v praxi ako aj možnosť lepšieho uplatnenia sa v praxi v rámci 
multikultúrnej Európy prostredníctvom dobrej znalosti cudzieho jazyka sú v súčasnosti 
neoddeliteľnou súčasťou života. 
Informačno-komunikačné prostriedky sú a budú neoddeliteľnou súčasťou bežného 
i pracovného života. Preto je samozrejmosťou, že medzi významné kľúčové kompetencie 
absolventa strednej školy patrí počítačová, informačná a digitálna gramotnosť, zručnosť 
vo využívaní informačno-komunikačných technológií. Úlohou strednej odbornej školy je 
pripraviť žiaka pre život, pre prax v rôznych oblastiach a pre svoj osobný rozvoj, a to 
nielen v súkromnom živote ale i v pracovnej praxi s tým, že si osvojí aj prípadné 
špecifické informačno-komunikačné prostriedky. 
Komunikácia a komunikačné zručnosti patria medzi najdôležitejšie zručnosti, ktoré by 
mali ovládať nielen učitelia, ale aj žiaci. 
Komunikácie výrazne ovplyvňuje výsledok sociálneho kontaktu. Najmä pre učiteľa je 
komunikácia nevyhnutnou súčasťou jeho profesijných kompetencií pri výkone 
učiteľského povolania. Učiteľ by mal disponovať nielen širokým všeobecným 
a odborným rozhľadom, ale tiež súborom pedagogických kompetencií, ktoré sa stávajú 
východiskom jeho komunikácie so žiakmi.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

 

Vyučovanie zodpovedá spoločenským požiadavkám na rozvíjanie jazykového základu 

pre komunikáciu v rámci EÚ, prispieva k zvýšeniu medzinárodnej mobility v osobnom, 

študijnom i pracovnom živote. V našej krajine pôsobí v súčasnosti množstvo 

medzinárodných spoločností. Okrem odborných a komunikačných zručností je potrebná 

i znalosť cudzích jazykov. Okrem obchodnej a pracovne zameranej angličtiny sa v 

mnohých firmách vyžaduje aj ovládanie nemeckého jazyka. Písomná a ústna 

komunikácia s klientmi, obchodnými partnermi, ako aj zvládnutie komunikácie v 

pracovnom procese, je pre pracovníka v oblasti strojárstva a automobilového priemyslu 

výhodou. Vyučovací predmet nemecký jazyk je prispôsobený týmto špecifickým 

požiadavkám. Preto je tento predmet zameraný na rozvoj schopností a zručností 

potrebných na zvládnutie životných situácií,  ktoré by sa mohli na pracovisku vyskytnúť. 

Na hodinách odborného nemeckého jazyka sa študenti naučia používať tento jazyk v 

rámci pracovného prostredia, vrátane komunikácie so zákazníkmi, klientmi a realizáciu 

formálnej ústnej prezentácie a písania obchodných dokumentov. Schopnosť žiakov 

používať nemecký jazyk v reálnych situáciách sa stáva hlavným cieľom v oblasti 

vyučovania tohto predmetu. Preto je obsah tohto predmetu zameraný na praktické 

využitie nemeckého jazyka v pracovnom prostredí. Rozvíja stanovené všeobecné i 

jazykové kompetencie s dôrazom na komunikatívnu zložku. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Žiaci už počas štúdia majú možnosť využívať znalosť cudzích jazykov a prezentovať 

svoje zručnosti v odbornej oblasti napr. v prácach stredoškolskej odbornej činnosti, či 

komplexných odborných prácach pričom čerpajú poznatky aj z cudzojazyčnej 

literatúry, či programov zameraných na daný odbor záujmu. 

Budúci zamestnávateľ očakáva od nášho absolventa pri nástupe do zamestnania, aby 

mal veľmi dobré odborné zručnosti, jazykové znalosti a súčasne ovládal odbornú 

slovnú terminológiu, ktorú bude vedieť využiť v svojom pracovnom, praktickom 

i osobnom živote. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zuzana Ben Peretz 
15. Dátum 17.01.2022  
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Beáta Ceranová 
18. Dátum 17.01.2022 
19. Podpis  

 


