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11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: plány práce, tematické plány učiteľa
Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na:
− Prerokovanie plánov a návrhy na doplnenie práce.
− Schválenie plánov práce.

− Oboznámenie sa s didaktickými pomôckami.
− Prerokovanie tematických plánov učiteľa.
Úlohou členov klubu je naďalej sa vzdelávať v oblasti rozvoja prírodovednej,
čitateľskej a matematickej gramotnosti.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu:
1. Prerokovanie plánov a návrhy na doplnenie práce.
− zhrnutie doterajšej činnosti práce pedagogického klubu
− aktualizácia plánov práce doplnené podľa potreby pre dané obdobia
2. Schválenie plánov práce.
− plány práce na šk. rok 2021/2022 boli schválené.
3. Oboznámenie sa s didaktickými pomôckami.
− prekontrolovanie pomôcok potrebných na šk. rok 2021/2022,
− obnova chemického laboratória, modernizácia a skrášľovanie priestorov,
− vytvorenie zoznamu na dokúpenie ďalších potrebných pomôcok.
4. Prerokovanie tematických plánov učiteľa
− porovnanie plánov z minulého roka, doplnenie plánov prihliadajúc na
aktualizáciu obsahu vyučovacích hodín vzhľadom k tomu, že na stretnutiach
pedagogických klubov získali vyučujúci nové skúsenosti a rozšírili svoje
kompetencie.

13. Závery a odporúčania:

Na prvom stretnutí členov klubu chémie bolo zaktualizované akou formou budú
stretnutie realizované a vedené. Počas školského roka budú žiaci pracovať naďalej
v chemickom laboratóriu; z toho dôvodu členovia venovali pozornosť obnove priestorov,
s čím súviselo aj skontrolovanie pomôcok.
Odporúčame, aby každé stretnutie pedagogického klubu bolo doplnené o riešenie
aktuálnych situácií a prekontrolovanie chemického laboratória.
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REZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 3.9.2021
Trvanie stretnutia: od 11:30 hod. do 14:30 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.

PaedDr. 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

