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11. Manažérske zhrnutie: 
Vyhodnotenie činnosti pedagogického klubu biológie, aktualizácia materiálov virtuálnej knižnice 

klubu.  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Členovia klubu vyhodnotili činnosť klubu v šk. roku 2020/2021 ako pozitívnu a prínosnú.  

Prínosom stretnutí bola výmena skúseností hlavne v rámci dištančného vzdelávania, tvorba 

didaktických materiálov a konzultácia metodiky vyučovania.  

2.    Prebehla kompletizácia a sumarizácia vytvorených materiálov - pracovných listov, testových 

        položiek, projektov....., ktoré boli uložené v rámci virtuálnej knižnice klubu (MS 365) 

 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.  
 

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Jana Bohovičová 
3. Dátum 02.06.2021 
4. Podpis  
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7. Podpis  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu biológie 

 

 

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:  02.06.2021 

Trvanie stretnutia:  od 14,30hod do 17,30hod. 

 

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 

 

 


