
 

 

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 A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 

5. Kód projektu  

ITMS2014+ 
312011S553 

6. Názov 

pedagogického 

klubu  

Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

7. Dátum stretnutia  

pedagogického 

klubu 

14.04.2021 

8. Miesto stretnutia  

pedagogického 

klubu 

Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

9. Meno koordinátora 

pedagogického 

klubu 

Mgr. Ľuboš Štrbík 

10. Odkaz na webové 

sídlo zverejnenej 

správy 

https://zssliac.edupage.org/a/pedagogicke-

kluby?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1MyZzdWJwYWdlPTE%3D 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

odpad, odpadový materiál, recyklácia, výrobok, deň Zeme 



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

 

 

 Klub sa konal v priestoroch školy za dodržania predpísaných hygienických opatrení /rúška, 

dezinfekcia, rozostupy ľudí/. 

 

 

Praktická činnosť – výrobok z odpadového materiálu  

 

 Téma: Dajme veciam druhú šancu 

 

            Obsah: 

                               1.  Odpad, triedenie odpadu. 

                         2. Využitie odpadového materiálu  

                         3. Námety na výrobky 

                         4. Výrobok 

 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide 

o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a 

rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Jedným z možných riešení je 

aj recyklácia nepotrebného materiálu, odpadu. 

 

1. V úvode členovia rozprávali o triedení odpadu a jeho recyklácii. Rozprávali o 

dôležitosti  viesť žiakov k triedeniu odpadu v triedach aj doma. 

 

2.  Na stretnutí členovia zhodnotili, že najčastejšie sa používa na ďalšie využitie papier, PET 

fľaše , staré CD, ponožky, látky odrezky z dreva, priadza, vrchnáky z PET fliaš, sklené 

poháre, plechovky...... 

 

3. Členovia vyhľadali námety na výrobky z odpadového materiálu: 

 

- Hračky pre zvieratá 

- Krmítka pre vtáky 

- Ozdobné kvetináče 

- Ozdobné predmety 

- Užitkové predmety 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. V záverečnej časti stretnutia, každí člen vyrobil výrobok z odpadového materiálu a spracoval 

postup výroby ,ktoré budú použité vo vyučovaní daných predmetov a aktivitách v ŠKD. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

Výrobky a pracovné postupy vyučujúci využijú na aktivitách  s deťmi ŠKD ku dňu Zeme 22.4.2021. 

 



14.  

  

15. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľuboš Štrbík 

16. Dátum 14.04.2021 

17. Podpis  

18. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Oľga Vonkomerová 

19. Dátum 16.04.2021 

20. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 



8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť  inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávan iu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Pri j ímateľ:  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

Názov pro jek tu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 
Kód ITMS pro jek tu:  312011S553 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub -  výchovných predmetov 



 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

 

Dátum konania stretnutia: 14.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 16:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Oľga Vonkomerová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

2. Mgr. Daniela Slovíková  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

3. PaeDr. Iveta Novodomská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

4. Mgr. Ľuboš Štrbík  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


