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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou  stretnutia bola 
aktuálna ponuka vzdelávania zameraná na rozvoj prírodovednej gramotnosti na MPC PO, KE. 

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. 
Prebiehala diskusia o jednotlivých vzdelávacích kurzoch. V MPC Prešov sú v aktuálnej ponuke 
nasledujúce kurzy:  

1. Nová systematika živých organizmov. 
2. Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť. 

             MPC KE ponúka v rámci rozvoja prírodovedných zručností len: 
1. Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov. 

Aktuálna ponuka je limitovaná súčasnou pandemickou situáciou Covid 19. Niektoré z ponuky 
aktuálnych kurzov sú realizovateľné iba formou online webinárov. 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://mpc-edu.sk/badatelsky-orientovane-vyucovanie-v-nadvaznosti-na-prirodovednu-gramotnost
https://mpc-edu.sk/matematicke-hry-na-rozvoj-matematickej-gramotnosti-ziakov-0


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 . 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                          

 

 

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  MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA  

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

kompetenc i í  ž iakov ZŠ Tuhrina  

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: 05.10.2020 

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 

    

    

 


