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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou  stretnutia bol 
orientačný beh. 
Učitelia diskutovali a porovnávali svoje skúsenosti pri príprave trate s využitím miestneho terénu 
a sprístupnením maximálnej biodiverzity, s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov svojich 
žiakov a zlepšenia úrovne prírodovednej gramotnosti. 

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.  
 
Koordinátor PG PON privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s témou zasadnutia- 
orientačný beh. Členovia klubu sa zhodli na tom, že pri orientačnom behu musia byť splnené 
niektoré kritéria. 
1. Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia a veku. 
2. Preteky sa musia konať v teréne vhodnom na postavenie tratí príslušnej obťažnosti pri 

rešpektovaní vlastníckych práv majiteľov pozemkov a práv užívateľov pozemkov v zmysle 
platných právnych poriadkov Slovenskej republiky. 

3. Mapa má byť obrazom terénu s presnosťou, množstvom detailov a úplnosťou adekvátnymi 
stupňu a úrovni daných pretekov. 

4. Najideálnejšia mierka mapy je spravidla 1:15 000. 

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


5. Pri návrhu tratí pre jednotlivé kategórie je potrebné brať do úvahy vek a skúsenosti pretekárov. 
6. Základnými prvkami trate sú štart, kontrolné stanovištia a cieľ. 
7. Štart pretekov je miesto, kde sa pretekárovi začína merať čas. 
8. Mapový štart je miesto, od ktorého sa pretekár začína orientovať podľa mapy a nemusí byť 

zhodné so štartom pretekov. 
9. Kontrolné stanovište je miesto, ktoré musí pretekár medzi štartom a cieľom povinne 

absolvovať. 
10. Cieľ je miesto, kde sa pretekárovi meria výsledný čas a kde sa mu preteky končia. 
11. Značený úsek je časť trate, ktorý je v teréne vyznačený viditeľným spôsobom, a ktorý pretekár 

musí povinne absolvovať po celej jeho dĺžke. 
12. . Poradie vo výsledkovej listine sa určuje v rámci jednotlivých kategórií na základe výsledných 

časov. 

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PG PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 
využiteľným poznatkom. Na ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na 
tému ďalšieho zasadnutia- Deň vody. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 17.02.2020 

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 

    

    

 


