
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  
3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 
4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 1 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 
6. Názov pedagogického klubu  Ekofarma bez písomného výstupu 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 04.05.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu online 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Zuzana Seewaldová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-
vzdelavania-s-praxou 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

 
Programom klubu Ekofarma dňa 04.05.2021 bolo: „Návrh a výber vhodných druhov cudzokrajných 
zvierat a chov v areáli školy, Rozmiestnenie – interiér a exteriér školy“ 
Novou koordinátorkou klubu Ekofarma sa stala Zuzana Seewaldová, vystriedala Ing. Zvěřinovú, 
nakoľko tá začala pracovať na projekte Erazmus. 
Účasť na stretnutí prisľúbil aj Mgr. Stanislav Pravda, bohužiaľ, zo zdravotných dôvodov sa pred 
konaním klubu ospravedlnil.  



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

- Nová lektorka, Zuzana Seewaldová 
- Návrhy rozmiestnenia zvierat a športového areálu na mieste budúcej školskej farmy (Ing. 

Hýll Luleiová, Mgr. Fandl) 
- Otázky spojené s rozmiestnením zvierat, realizáciou a chodom školskej farmy 
- Školská chodba, kde sú umiestnené teráriá – po otvorení základnej školy Félix nevhodné 

podmienky pre chov – nedostatok svetla a nedostačujúce vetranie (MVDr. Kovačik) 
- Zelená škola – možnosť zapojiť sa do projektu (Ing. Kočariková) 

 
V úvode sa členovia klubu oboznámili so zmenou v obsadení pozície lektorky klubu Ekofarma – 
novou lektorkou, od mája 2021, sa stáva Zuzana Seewaldová, nakoľko Ing. Zvěřinová bude 
participovať na inom projekte (Erazmus). 
Ing. Hýll Luleiová a Mgr. Fandl odprezentovali svoje návrhy na rozmiestnenie areálu budúcej 
Ekofarmy a športového areálu v rámci nej. Túto víziu by sme radi odprezentovali aj zástupcom 
VUC, ak to bude možné. Načrtli sme aj viaceré otázky spojené s realizáciou a budúcim chodom 
farmy, na ktoré nám chýbajú odpovede. 
Nśledne MVDr. Kováčik upozornil, v súvislosti s rozmiestnením terárií v interiéri školy, že 
podmienky na pôvodnej chodbe sú nevhodné (po otvorení súkromnej školy Félix), keďže došlo 
k zamurovaniu steny a svetelné a vzduchotechnické podmienky sú nevyhovujúce. Je nutné vyriešiť 
odvetrávanie a tiež prísun prirodzeného svetla.   
Ing. Kočariková oboznámila zúčastnených o podmienkach zapojenia sa do projektu „Zelená škola“ 
– projekt je veľmi zaujímavý, korešponduje aj s víziou školskej farmy, avšak je nutné „zohnať“ ešte 
jedného lektora. 
Stretnutie ukončila Ing. Seewaldová – nasledujúce zasadnutie klubu sa uskutoční 18.5.2021 
o 14:00, či prezenčne alebo dištančne sa uvidí podľa aktuálnych protipandemických opatrení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
 
Naplnili sme program klubu Ekofarma, stanovený na 04.05.2021.  
V dohľadnej dobe je nutné, aby sa mohlo uskutočniť stretnutie s kompetentným 
zástupcom/zástupcami z VUC, ohľadom ďalšieho posunu v budovaní školskej farmy, 
odprezentovania našej vízie a zodpovedania otázok ohľadom Ekofarmy. 
 
Ďalšie stretnutie kubu sa uskutoční 18.05.2021 o 14:00 hod. 
 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Seewaldová 
15. Dátum 05.05.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Seewaldová 
18. Dátum 05.05.2021 
19. 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                                                                                             

 

 

Pr ior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec i f ický  c ieľ :  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce  

Pr i j ímat eľ :  Trn avský  samosp rávny  k raj  

Názov projekt u:  Prepojenie  stredoškolsk ého vzd elávania s  praxou v  
Trn avsko m samosprávn om kraj i  1  

Kód ITM S projektu:  31 2011AGY4 

Názov pedago gického k lubu:  Ekofarma b ez  p ísomnéh o výstupu  

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Online 

Dátum konania stretnutia: 04.05.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Seewaldová  SOŠPaSV Trnava 

2. Ing. Ivan Tománek  SOŠPaSV Trnava 

3. Ing. Katarína Hýll Luleiová  SOŠPaSV Trnava 

4. Ing. Patrícia Kočáriková  SOŠPaSV Trnava 

5. Ing. Štefan Kollarovič  SOŠPaSV Trnava 

6. Ing. Miloš Banáš  SOŠPaSV Trnava 

7. Ing. Andrea Zvěřinová  SOŠPaSV Trnava 



8. MVDr. Drahomír Kovačik  SOŠPaSV Trnava 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 
 
 


