
 

 

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 30.11.2021 

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)          

Úvodné stretnutie: 

Analýza plánu práce pedagogického klubu v školskom roku 2020/2021 a východiská pre školský rok 

2021/2022 

Vypracovanie plánu práce pedagogického klubu v školskom roku 2021/2022 

Obsahová náplň pedagogického klubu- Príroda okolo nás 

Formulácia hlavných cieľov a úloh pedagogického klubu na školský rok 2021/2022 

Závery a odporúčania 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oboznámenie sa s plánom práce a obsahovou náplňou pedagogického klubu 

3. Hlavná téma: Úvodné stretnutie- Vypracovanie plánu pracovných činností PdK 

4. Diskusia  

5. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia  

 

 

Koordinátor pedagogického klubu Príroda okolo nás privítal prítomných na zasadnutí. Po privítaní 

prítomných členov oboznámil s témou zasadnutia a obsahovou náplňou plánu práce. Hlavným cieľom 

našich stretnutí počas školského roka bude využívať inovatívne vyučovacie metódy s dôrazom na 

názornosť  s cieľom zlepšovať úroveň teoretických aj praktických poznatkov z oboru prírodných 

vied. Pedagogickí zamestnanci sa venovali teoretickým a praktickým skúsenostiam pri pozorovaní, 

vysvetľovaní a aplikácií prírodných zákonitostí v praxi. Členovia súhlasili s navrhnutým plánom 

práce klubu na aktuálny školský rok.  

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


V diskusii sa pedagogickí zamestnanci vyjadrili k podrobnostiam a technickým detailom plánu práce 
pedagogického klubu.  

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-  Príprava vianočnej výzdoby 

  

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

15. Dátum 30.11.2021 

16. Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  

Prij ímateľ:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov projektu:  Tvorivé čítanie a  prírodné vedy ako nástroj  rozvoja 

kompetencií  žiakov ZŠ Tuhrina  

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub - Príroda okolo nás  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  materskou školou  Tuhrina  

Dátum konania stretnutia: 30.11.2021 

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 

    

    

 


