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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na dnešnom stretnutí klubu sa členovia zamerali na zhodnotenie prírodovedeckej gramotnosti žiakov. 

Hlavným cieľom stretnutia je prezentovanie súčasného stavu základných vedomostí študentov 

v oblasti fyziky, chémie, matematiky a biológie, zhodnotenie nedostatkov a návrhy riešení pre 

zlepšenie stavu a oboznámenie sa s plánom klubu klubu na šk.rok 2020/2021, návrhy napredovania a 

zlepšenia činnosti klubu.  

 

Kľúčové slová: prírodné vedy, gramotnosť študentov  

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

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) Zhodnotenie gramotnosti študentov v oblasti fyziky. 

b) Zhodnotenie gramotnosti študentov v oblasti chémie. 

c) Zhodnotenie gramotnosti študentov v oblasti matematiky. 

d) Zhodnotenie gramotnosti študentov v oblasti biológie. 

e) Plán práce klubu na školský rok 2020/2021. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

 

Predseda klubu uvítal členov na prvom stretnutí, oboznámil ich s programom a témou stretnutia. Podľa 



prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

  

2. Hlavná téma stretnutia 

 

Predseda klubu oboznámil členov klubu s plánom práce klubu na školský rok 2020/2021. Následne 

začal s hodnotením vlastných skúseností s gramotnosťou študentov, z hľadiska jeho vyučovaných 

predmetov eviduje nedostatky pri základných úkonoch ako sú premeny jednotiek a základné výpočty 

výmer, objemov, plôch. Vyzval k hodnoteniu členov, ktorí majú na starosti biológiu a chémiu. Pri 

predmete chémia majú podľa ich názoru študenti problémy už so značkami jednotlivých chemických 

prvkov, v biológii majú študenti nedostatočné vedomosti v oblasti mikrobiológie, nepoznajú základnú 

stavbu buniek, či ich delenie.  

 

3. Diskusia 

 

Nasledovala diskusia medzi členmi klubu, v rámci ktorej sa pedagógovia vyjadrili k danej téme. 

Členovia klubu hľadali príčiny nedostatočnej prírodovedeckej gramotnosti študentov, väčšinovo sa 

zhodli na nezáujme študentov o osvojovanie si základných vedomostí z jednotlivých vedných odborov 

v predchádzajúcom štúdiu.  Na odstránenie spomenutých nedostatkov budú hľadať členovia klubu 

riešenia na ďalších stretnutiach klubu.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy 

o činnosti pedagogického klubu a poskytli koordinátorovi klubu návrhy na napredovanie a zlepšenie 

činnosti klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - „Využitie 

motivačného rozhovoru vo vyučovacom procese,“ ktoré sa bude konať 25.09.2020 a požiadal ich 

o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

V závere stretnutia koordinátor klubu oboznámil ostatných členov s plánom práce klubu na školský 

rok 2020/2021.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii členovia klubu zhodnotili, že nie je časovo možné zamerať sa na doplnenie všetkých 

absentujúcich vedomostí študentov v prírodovedných predmetoch. Navrhli preto, zamerať sa na 

zdokonaľovanie tých oblastí prírodovedeckej gramotnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné ako základ 

pre ďalšie štúdium. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 11.9.2020 

Trvanie stretnutia: od.16:00...hod do.19:00.hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


