
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola s materskou školou Tuhrina 
4. Názov projektu Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja 

kompetencii žiakov ZŠ s MŠ Tuhrina 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S174 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub - Príroda okolo nás 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 14.09.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou Tuhrina 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Jana Bosáková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 
Zasadnutie pedagogického klubu – Prírodovedná gramotnosť (PdK- PG): Príroda okolo nás  ( PON):           
-oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou 
- zdieľanie overených postupov práce s učebnicou so zameraním na rozvoj prírodovednej 
gramotnosti 
 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Oboznámenie sa s plánom práce a obsahovou náplňou pedagogického klubu 
3. Diskusia  
4. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia  
 
Koordinátor pedagogického klubu Príroda okolo nás privítal prítomných na zasadnutí. Po privítaní 
prítomných, oboznámil ich s témou zasadnutia a obsahovou náplňou plánu práce.  Členovia súhlasili 
s navrhnutým plánom práce klubu na aktuálny školský rok. V diskusii sa učitelia vyjadrili 
k podrobnostiam a technickým detailom plánu práce pedagogického klubu. Dohodli sa na používaní 
skratky názvu pedagogického klubu(PdK )Prírodovednej gramotnosti(PG): Príroda okolo nás- PON. 
 

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


13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PdK 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- Zisťovanie úrovne prírodovednej gramotnosti žiakov po 

prerušení vyučovacieho procesu z dôvodu Covid 19.. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Šimon Končula 

15. Dátum 14.09.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Jana Bosáková 
18. Dátum 14.09.2020 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýš i ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr ístup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepš i ť  výs ledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Základná škola  s  maters kou ško lou Tuhrina  

Názov projektu:  Tvorivé č ítanie a  prí rodné vedy ako nástro j  rozvoja  

kompetenc i í  ž iakov ZŠ Tuhrin a  

Kód ITMS projektu :  312011 S174  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  -  Pr íroda oko lo nás  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:14.09.2019 

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 

    

    

 


