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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na úpravu maturitných zadaní z biológie, 

tvorbu informačných materiálov na www stránku školy a praktické cvičenia z biológie. 

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

1. Príprava materiálov na www stránku školy 
- tvorba, úprava a vizualizácia materiálov potrebných na aktualizovanie informácií v sekcii 

predmetu biológia na webovej stránke školy 
 

2. Úprava maturitných zadaní (MZ) 
- po minulej konzultácii aktuálnych MZ z biológie sa upravili dohodnuté úlohy v niektorých 

MZ z biológie – vzhľadom na dištančné vzdelávanie, sa praktické úlohy zo zadaní upravili 
z realizácie školského pokusu na interpretáciu šk.pokusu 
 

3. Návrhy a rozpracovanie praktických cvičení z biológie na vybrané témy 
- ukážka praktického cvičenia z biológie upraveného v rámci potrieb a možností dištančného 

vzdelávania 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
 
Výsledky a odporúčania zo stretnutia členov klubu biológie: 

1. Výsledkom práce členov, bola príprava materiálov potrebných na aktualizáciu webovej  

    stránky školy. 

2. V rámci odporúčaní MŠ SR boli upravené maturitné zadania z biológie pre školský rok  

     2020/21. Otázkou ostáva, či takto upravená forma bude efektívnejšia ako pôvodná (pri  

     ktorej maturanti realizovali daný pokus), čo ale vedie k úvahe o možnosti žiakov  

    preukázať praktické zručnosti v rámci maturitnej skúšky. 

3. Pri aktuálne realizovanom dištančnom vzdelávaní vyvstáva potreba upraviť, či nahradiť  

    plánované praktické cvičenia z biológie. Odporúčaním členov klubu je buď úprava  

    z prakticky vykonanej formy na interpretáciu poskytnutých údajov alebo úprava cvičenia  

    do takej formy, aby bolo bezpečne vykonateľné aj v domácich podmienkach. Tejto práci  

    odporúčame sa venovať aj na ďalších stretnutiach členov klubu biológie. 
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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 
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Názov pedagogického klubu: 5.6.1 .  Pedagogický klub b io lógie 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  17.02.2021 

Trvanie stretnutia: 14,30hod – 17,30hod. 
 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. 

Mgr. Šimková Jana 

Prítomná cez MS Teams Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. 

Mgr. Bažaličková Martina 

Prítomná cez MS Teams Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. 

PaedDr. Bohovičová Jana 

Prítomná cez MS Teams Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

 

 

 


