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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Vyhodnotenie ústnej časti maturitnej skúšky z biológie, činnosti pedagogického klubu 

biológie, aktualizácia materiálov virtuálnej knižnice klubu, zhodnotenie študijných výsledkov 

žiakov v prírodovedných predmetoch. 

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

1. Vyhodnotenie ÚČMS z biológie – členovia zhodnotili úroveň maturitnej skúšky z bioló-

gie konanej po dvoch rokoch prezenčnou formou, zhodnotili úroveň a priebeh obhajoby 

maturitných prác  

2. Vyhodnotenie činnosti klubu - členovia klubu vyhodnotili činnosť klubu biológie v šk. 

roku 2021/2022 ako pozitívnu a prínosnú. Prínosom stretnutí bola výmena skúseností, 

tvorba didaktických materiálov a konzultácia metodiky vyučovania.  

3. Tvorba didaktickej virtuálnej knižnice, metodík a materiálov - prebehla kompletizácia 

a sumarizácia vytvorených materiálov - pracovných listov, testových položiek... 



4. Zhodnotenie a porovnanie študijných výsledkov žiakov v prírodovedných predmetoch – 

členovia porovnali dosiahnuté študijné výsledky žiakov v biológii a chémii za tento rok 

prezenčného vyučovania a minulý šk.rok keď vyučovanie prebiehalo väčšinou dištančnou 

formou. 

13. Závery a odporúčania: 
 
Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bola analýza činnosti za uplynulý školský rok, 

sumarizácia vytvorených materiálov a námety činnosti klubu pre ďalšie obdobie. Po 

prebehnutí ÚČMS z biológie v máji môžeme prvý krát zhodnotiť obhajobu maturitnej práce 

ako súčasť maturitnej skúšky. Obhajoby prebehli bezproblémovo – je potrebné dopredu 

pripraviť prezentácie v počítači a práce v printovej forme komisii, čo zabezpečuje plynulosť 

odpovede. Žiaci, ktorí mali pripravenú prácu ju pred komisiou (aj vedením školy) 

odprezentovali na úrovni a obhájili v rámci krátkej diskusie. Tým sa nám overil tento koncept 

a aj do budúcna odporúčame realizáciu ročníkových, maturitných a SOČ prác. Hodnotením 

a porovnaním študijných výsledkov žiakov v prírodovedných predmetoch sme dospeli 

k záveru, že dištančná forma vyučovania skresľuje výsledky žiakov a strácajú pri nej učebné 

návyky – pravidelnú a dôslednú prípravu na vyučovanie. Študijné výsledky dosiahnuté v tomto 

šk. roku oproti minulému boli zhoršené a práca so žiakmi bola náročnejšia (ako pred 

dišt.vzdelávaním). Dúfame preto, že daná situácia sa v takom rozsahu už nebude opakovať. 

Členovia hodnotia spoluprácu v rámci stretnutí klubu biológie veľmi pozitívne a prínosne. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.1.1 Zvýši ť  inkluz ívnosť  a rovnaký prístup ku kval i tnému 

vzdelávaniu a z lepši ť výsledky a kompetencie  detí  

a  ž iakov 

Pr i j ímateľ:  Spojená katol ícka škola, Farská 19 , 949 01 Nitra 

Názov projektu:  Zvýšenie kval i ty  vzdelávania na Gymnáz iu sv. Cyri la  

a  Metoda v  Ni tre 

Kód ITMS projektu:  312011V634  

Názov pedagogického klubu: 5.6.1 .  Pedagogický klub b io lógie 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  13.06.2022 

Trvanie stretnutia:  od 13,30hod. do 16,30hod. 
 
 
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. 

Mgr. Šimková Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. 

Mgr. Bažaličková Martina 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. 

PaedDr. Bohovičová Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

 


