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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Stretnutie členov pedagogického klubu biológie, zamerané na  

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

1. Maturitné práce z biológie 
- prehľad tohtoročných maturitných prác žiakov z biológie 
- vyhodnotenie úrovne, podmienky 
- výber prác vhodných na obhajobu na ústnej časti MS 
 

2. Práce SOČ 
- vyhodnotenie prác, ktoré sa zúčastnili krajského a celoslovenského kola SOČ 2022 
- diskusia o využití maturitných prác na prehliadku SOČ 
- časový harmonogram tvorby, prezentácie a hodnotenia prác 
 

3. Prezentácia prác žiakov 
- podmienky prezentácie maturitnej práce na ÚČMS z biológie 
- obsah, rozsah prezentácie, časová dotácia 

 



1. Závery a odporúčania: 
 

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bolo hodnotenie maturitných prác žiakov, 

možnosti ich prezentácia v rámci súťaže SOČ a ústnej časti maturitnej skúšky z biológie. 

Podmienky žiakov na vypracovanie prác boli sťažené nepriaznivou epidemiologickou 

situáciou, čo im neumožnilo vstup do inštitúcií, kde by mohli robiť výskum. Napriek tomu 

sa našli práce, ktoré boli prezentované a vyhrali či už na krajskom alebo celoslovenskom 

kole prehliadky SOČ. Preto aj do budúcna odporúčame realizáciu či už 

ročníkových, maturitných  a SOČ prác. Priebeh obhajoby prác na ÚČMS z biológie 

vyhodnotíme na júnovom stretnutí členov pedagogického klubu biológie. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  04.05.2022 

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 

 


