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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Vzájomné hospitácie 

 

Kľúčové slová – hospitácie, vzájomné hospitácie, práca v kolektíve, vzájomná spolupráca, 
kolegiálnosť, výmena skúseností, podpora tímovosti, moderné spôsoby vyučovania 

 

Krátka anotácia –    Problematika vzájomných hospitácií bola ďalšou témou pracovného 

stretnutia klubu. Debatovalo sa o potrebe zintenzívniť takýto spôsob spolupráce medzi 

učiteľmi, o vytváraní dôvery medzi učiteľmi, o tom, že je časovo pomerne náročné zladiť 

termíny spoločnej hospitácie, o citlivosti učiteľov na kritiku zo strany kolegov.  

Veľký priestor bol venovaný benefitom, ktoré takýto spôsob kolegiality so sebou prináša. 

Zhodli sme sa na tom, že pozitíva prevládajú nad negatívami. K najväčším pozitívam patria 

nové inšpirácie na vedenie vlastných hodín, možnosť získať odstup od pozície učiteľa, 

vzájomná výmena materiálov a skúseností pri vedení problematických tém a učebných látok. 

Na pretras sa dostali aj otázky vhodnosti a primeranosti hospitácií  v rámci jednotlivých 

predmetov, o početnosti takejto forme spolupráce. 

Dohodli sme sa na vzájomných hospitáciách, pokiaľ to aktuálna situácia dovolí. 

 

 



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

 

1. Vyjasnenie si pojmu  „vzájomné hospitácie“ 

2. Prezentácie vlastných predstáv o množstve, spôsobe a skúsenostiach so vzájomnou 

hospitáciou 

3. Zhodnotenie súčasného stavu v rámci témy stretnutia 

4. Hľadanie výhod resp. nevýhod vzájomných hospitácií 

5. Návrhy na posilnenie hospitácií 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

• S kolegami sme sa zhodli na vhodnosti a potrebe vzájomných hospitácií učiteľov v rámci 

vyučovacieho procesu. 

• Vzájomné hospitácie by sa mali realizovať aspoň 2-krát za školský polrok, resp. podľa 

potreby, dohody či iných dôvodov. 

• Hospitácie  je potrebné vopred dohodnúť, aby sa predišlo neočakávaným situáciám. 

• Zmyslom hospitácií je vzájomná pomoc s cieľom vylepšiť vzdelávací proces a nie kritika 

kolegu. 

• Medzi pozitíva vzájomných hospitácií patria nové inšpirácie, ktoré je možné takýmto 

spôsobom získať, ale aj možnosť získať pohľad na vyučovanie zo strany žiaka a následná 

spätná väzba kolegovi, ktorá môže zmeniť smerom k lepšiemu pohľad vyučujúceho na ním 

vedený vzdelávací proces a v neposlednom rade aj materiály, ktoré vzájomnou výmenou 

môžu obohatiť zaužívané postupy vyučujúcich. 

• Medzi učiteľmi vznikajú aj rôzne obavy, napr. z neoprávnenej kritiky kolegov,  možných 

stresových situácií a pod., no prevláda názor, že pozitíva predčia negatíva. 

• Je potrebné nájsť si v rozvrhu priestor na vzájomné hospitácie. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 17.5.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 15.30 hod  

Téma seminára:   Vzájomné hospitácie  I. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura       

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  
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č. Meno a priezvisko Podpis 
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3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura       
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6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 

 


