
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 

5. Kód projektu  

ITMS2014+ 
312011S553 

6. Názov pedagogického 

klubu  
Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

7. Dátum stretnutia  

pedagogického klubu 

28.04.2021 

8. Miesto stretnutia  

pedagogického klubu 
Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

9. Meno koordinátora 

pedagogického klubu 

Mgr. Ľuboš Štrbík 

10. Odkaz na webové sídlo 

zverejnenej správy 

https://zssliac.edupage.org/a/pedagogicke-

kluby?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1MyZzdWJwYWdlPTE%3D 
 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

tradičné remeslá, remeselník, ovčiarstvo, výrobok,  



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

 

 

1. Remeselné dielne v rámci výchovných predmetov, v spolupráci s Podpolianskym 

osvetovým strediskom vo Zvolene.  

- Téma: Spracovanie ovčej vlny 

Praktická ukážka spracovania ovčej vlny pre žiakov 5, 6 a 9 ročníka, so zameraním na čistenie 

vlny – cupkanie vlny, česanie vlny a pradenie vlny za pomoci vretena, drugane a kolovrátka. 

Žiaci touto činnosťou získali predstavu o spracovaní ovčej vlny od strihania oviec až po jej finálne 

použitie. 

V podmienkach školy následne žiaci budú pracovať s ovčou vlnou tradičnými remeselnými 

technikami v 5. a 6. ročníku – suché plstenie, a v 9. ročníku – mokré plstenie.  

 





 
 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

V rámci vyučovacích hodín výchovných predmetov rozvíjať u žiakov tvorivosť, estetické cítenie, 

zručnosť, vedomosti a zručnosti o remeslách, o práci s prírodným materiálom podľa pracovných 

postupov vedieť si vyrobiť výrobok, schopnosť komunikovať a spolupracovať navzájom, a tešiť sa 

z vyrobeného. 



14.  

  

15. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľuboš Štrbík 

16. Dátum 28.04.2021 

17. Podpis  

18. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Oľga Vonkomerová 

19. Dátum 30.04.2021 

20. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 



8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť  inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávan iu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Pri j ímateľ:  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 

96231 
Názov pro jek tu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 
Kód ITMS pro jek tu:  312011S553 



Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

 

Dátum konania stretnutia: 28.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 16:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Oľga Vonkomerová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

2. Mgr. Daniela Slovíková  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

3. PaeDr. Iveta Novodomská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

4. Mgr. Ľuboš Štrbík  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


