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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

- oboznámiť členov PK s činnosťou stretnutia 

- pripraviť test s témou Bezvedomie na overenie vedomostí 

- vypracovať pracovný list s témou KPR 

- pripraviť prezentáciu s témou Manipulácia s automatickým externým defibrilátorom /AED/ 

 

Kľúčové slová: bezvedomie, kardiopulmonálna resuscitácia,  automatický externý defibrilátor 

 



 

 

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

 

1. Otvorenie,  prezentácia prítomných 

2. Špecifikácia problémov a skúseností výchovno-vzdelávacieho procesu v predmete prvá 

pomoc 

3. Príprava  testu na overenie vedomostí – téma Bezvedomie /poruchy, príčiny, príznaky 

a postup prvej pomoci /. 

4. Prezentácia manipulácie s AED. Manipulácia a aplikácia  AED.   

 5. Príprava pracovného listu – téma KPR /rozdelenie KPR, postup KPR u dospelých a detí/. 

    

Mgr. Boboková privítala a oboznámila kolegov s plánom stretnutia. 

Mgr. Nemčeková viedla pracovné stretnutie v oblasti prípravy didaktického testu s témou – 

bezvedomie. Návrhy boli zamerané na posilnenie odbornej teoreticko-praktickej prípravy formou 

vzájomnej diskusie. 

 Mgr. Boboková prezentovala manipuláciu s automatickým externým defibrilátorom. Realizovala 

s kolegyňami praktickú inštruktáž a manipuláciu s AED prístrojom. 

Praktické zručnosti sa skvalitňovali vzájomnou  inštruktážou  k manipulácii s prístrojom – AED, 

PC vyhodnocovanie úspešnosti , ktorú viedla Mgr. Boboková. 

PhDr. Kovarovičová a Mgr. Prelovská vypracovali pracovný list s témou KPR. Stretnutie Klubu 

prvej pomoci prebiehalo v pokojnej pracovnej a konštruktívnej diskusii. Členovia PK sa zhodli, 

že v dištančnom vzdelávaní budú pokračovať vo využívaní Google Meets ako hlavnej platformy 

a budú pokračovať podľa stanovených TVVP. 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

13. Závery a odporúčania 

 

-  členovia PK by mali pokračovať v dištančnej forme výučby podľa TVVP 

s implementáciou vytvoreného testu, pracovného listu a prezentácie podľa možností 

vybranej platformy online  vzdelávania 

 

- priebežne realizovať nácvik manipulácie s AED prístrojom 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


