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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: BOZP, maturity, SOČ, pokusy 

 

Ôsme stretnutie pedagogického klubu bolo venované vzdelávaniu sa v oblasti Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci. Ďalšiu časť sme venovali aktuálnym témam pre predmet 

chémia v druhom polroku školského roka 2019/2020.  Zamerali sme na blížiace sa maturitné 

skúšky, súťaž SOČ, prípravu na vysoké školy, a prípravu pokusov pre nižší stupeň gymnázií. 

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

 

Plánované aktivity ôsmeho stretnutia pedagogického klubu: 

1. Školenie BOZP 

 Oboznámenie sa so zásadami, ktoré uplatňujeme pri manipulácii s látkami 

a prostriedkami v chemickom laboratóriu. 

 Precvičenie pravidiel BOZP na skúšobných otázkach.   

2. Úprava a schválenie maturitných zadaní z chémie a pokusov. 

 Prekonzultovanie a schválenie maturitných zadaní s členmi klubu chémie.  

3. Príprava didaktických pokusov na jednotlivé oblasti. 

 Príprava zoznamu demonštračných pokusov pre nižší stupeň gymnázií v oblastiach 

protolytické reakcie, redoxné reakcie, dôkazy bielkovín, rozlíšenie typov sacharidov. 

 Dopracovanie nových pokusov do štvorročného štúdia. 

4. SOČ, príprava na VŠ, semináre 

 Výber okruhov a možných tém na SOČ z predmetov chémia. 

 Zváženie možnosti vzhľadom na podmienky školy. 

 Prediskutovanie organizácie a formy prípravy žiakov. 

 Prepojenosť základného kurzu chémie ISCED 3 s cieľovými požiadavkami na 

maturitu z chémie, prediskutovanie interdisciplinárnych vzťahov.  



13.  Závery a odporúčania: 

 

Ôsme stretnutie bolo prínosné z hľadiska pripomenutia si pravidiel BOZP. Stretnutie členov 

klubu chémie prispelo k tvorbe návrhov tém na SOČ, ďalej k vypracovaniu návrhom na 

didaktické pokusy, ktoré sa dajú zrealizovať v našich podmienkach a v neposlednom rade 

prekonzultovanie a schválenie maturitných zadaní.  

Na ďalšom stretnutí odporúčame pracovať s možnosťami prípravy študentov a chemickú 

olympiádu a prípravy na vysoké školy.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 09.03.2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Mária Šperková  Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.   Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. PaedDr. Jana Bohovičová   Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Martina Bažaličková  Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

    

    

 


