
 

 

 

   

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: B-VU-de033 Názov predmetu: VytUm 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 10h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Správa (reflexia) podľa vopred stanovených kritérií doplnená fotografickou dokumentáciou. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: Cieľom stáže je aktivita zacielená na školský klub detí, kde sa budú  
realizovať výtvarné činnosti s cieľom tvorby výtvarných artefaktov umožňujúcich podporu školskej 
komunity. Výtvarná činnosť bude mať obsahový presah na aktivity s vytvorenými výtvarnými dielami. 
Pri tvorbe výtvarných činností budú reflektované konkrétne podmienky a potreby školy.  

Stručná osnova predmetu: študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa 
práce učiteľa zameranej na výtvarné aktivity v školskom klube detí. Príprava a realizácia výtvarných 
aktivít v školskom klube. 

Odporúčaná literatúra: 
NGUYEN, Ľ. 2011. Kamarát do školského klubu. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2011 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský a český jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  
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0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.,  Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 

 
 

 


