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11. Manažérske zhrnutie 
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Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa 

zúčastnilo 6 pedagógov.  

 

Analýza výsledkov z využitia didaktických prostriedkov z hľadiska plnenia UO ŠkVP  

prírodovedných predmetov a odborných predmetov. 

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

 

• Didaktika vo výučbe 

• Projekt 1. ročníkov 

• Zadávanie tém  

 

1. Učitelia prírodovedných predmetov  medzi sebou spolupracujú a navzájom si vymieňajú 

skúsenosti pri didaktike vyučovania. Prepojenie tématických celkov je základ k správnemu 

napredovaniu žiakov. 



2. Projektu sa zúčastňujú všetci žiaci 1. ročníka. Všetci členovia pedagogického klubu  participujú 

na realizácii projektu. Nastala výmena vedúcich projektov v niektorých triedach,  

3. Diskutovalo sa o témach pre žiakov  , ktoré sú vhodné za daný predmet , a zároveň zachytávali 

„globálne problémy zeme“. Čas výberu témy je do konca novembra 2022. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Členovia klubu pravidelne pracujú na rozvoji odborných kompetencii žiakov. 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia sa dohodli na 

témach projektu, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania. 

 

Odporúčania: 

 

1. Naďalej si vymieňať skúsenosti na vzdelávanie žiakov našej školy 

2. Vytvoriť podmienky na správne realizovanie  projektu pre 1. ročníky. 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Michal Rišiaň 

15. Dátum 16. 11. 2022 

16. Podpis  

 

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Katarína Bašková 

18. Dátum 16. 11. 2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 


