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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: plán práce, chemické pomôcky, vyučovacie plány 

 

Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na: 

− Plány práce klubu chémie. 

− Didaktické pomôcky. 

− Tematické plány učiteľa 



 
 

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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu: 

 
1. Plány práce klubu chémie. 

− Vytvorenie plánov práce klubu chémie. 
− Prerokovanie plánov práce klubu chémie. 
− Návrhy na doplnenie. 
− Schválenie plánov práce. 

 
2. Didaktické pomôcky. 

− Oboznámenie sa s didaktickými pomôckami. 
− Vytvorenie zoznamu chemikálií na dokúpenie. 
− Vytvorenie zoznamu pomôcok na dokúpenie. 
− Hľadanie cenových ponúk. 

 

3. Tematické plány učiteľa. 
− Prerokovanie tematických plánov učiteľa na šk. rok 2022/2023. 
− Návrhy na doplnenie. 

 
 

 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
  

Úvodné stretnutie členov klubu chémie priblížilo možnosti práce v novom školskom 

roku 2022/2023. Za dôležité sme považovali opätovne inventarizovať položky v chemikom 

laboratóriu ako aj iné pomôcky využívané na hodinách chémie.  

Na najbližšie obdobie bol vytvorený nový plán práce pre klub chémie. Čo sa týka 

tematických plánov učiteľa, nebolo v nich potrebné robiť zásadné zmeny. Išlo o malé úpravy. 

Plány boli veľmi dobre naformulované už v minulom školskom roku na základe inovovaného 

štátneho vzdelávacieho programu. Obsah vyučovania zahŕňa vyučovanie, ktoré prispieva 

k rozvoju vo viacerých oblastiach – vedie žiaka k všeobecnému prehľadu, k rozvoju zručností 

v oblasti prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti.  
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia: 28.9.2022 

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

    

    

    

 


