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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou  stretnutia boli 
Pravidlá správneho separovania odpadu. Zadefinovali sme si, čo všetko môžeme zaradiť medzi 
odpad, aké druhy odpadu existujú, ako ich môžeme separovať v školskom prostredí a následne 
využiť ako druhotné suroviny. Porovnávali sa skúsenosti jednotlivých pedagógov so separovaním 
odpadu. 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia 
3. Diskusia 
4. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia.  
 
Vedúca PG PON privítala prítomných na zasadnutí a oboznámila ich s témou zasadnutia. Prebiehala 
diskusia o nasledujúcich problematikách: Druhy odpadu, spôsoby vzniku odpadu, dôvody prečo 
vzniká odpad, možnosti triedenia odpadu v našej škole, spôsoby znižovania produkcie odpadu, 
formy recyklácie odpadu, možnosti spätného využívania druhotných surovín.  
 

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PG PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 
využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na 
tému ďalšieho zasadnutia- Zber jesenných plodov . 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  maters kou ško lou Tuhrina  

Dátum konania stretnutia: 07.10.2019 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Jana Bosáková  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Šimon Končula  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Danka Kučerová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

 

 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


