
 

 

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  

 

Pedagogický klub bez písomného výstupu – 

Klub prvej pomoci 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 30. 11. 2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠ, Daxnerova č. 6, 917 92 Trnava, 

miestnosť B 31 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Karin Boboková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

szstt.edupage.org, www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Oboznámiť sa s plánovanou činnosťou klubu, oboznámiť členov klubu s prebiehajúcou kampaňou 

Červené stužky na ktorej SZŠ participuje prostredníctvom konkrétnych aktivít. 

Oboznámiť členov klubu s propagačným materiálom v rámci spolupráce s územným spolkom SČK. 

Schválenie zásad dištančného vzdelávania na SZŠ v šk. r. 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:  

kampaň Červené stužky, participácia SZŠ na kampani, propagačný materiál, Slovenský červený kríž 

(mobilný odber krvi), zásady dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021 na SZŠ   



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

 

PaedDr. Darina Hanáková, MPH oboznámila členov PK so zámerom  propagácie spolupráce SZŠ s 

územným spolkom SČK v snahe zvýšiť počet darcov krvi z radov pedagógov a žiakov školy, zároveň 

kolegov informovala o najbližšom plánovanom mobilnom odbere krvi (21.12.2020) 

Mgr. Veronika Hlavatá a PaedDr. Darina Hanáková, MPH oboznámili členov PK so súčasným 

stavom a možnosťami zapojenia sa do kampane Boja proti AIDS. 

Z dôvodu súčasných protiepidemiologických opatrení sa každoročný „sviečkový pochod“ žiakov SZŠ 

mestom Trnava s cieľom oboznámiť verejnosť s rizikami a prevenciou  ochorenia HIV/ AIDS, 

nekoná.  

Mgr. V. Hlavatá informovala členov PK o participácii SZŠ na 14. ročníku kampane Červené stužky, 

prostredníctvom vybraných aktivít:  

• účasť na literárnej súťaži: My a vírusy 21. storočia /L. Olexová (II.G) , N. Ščipáková (IV.G)/ –

spolupráca s členmi PK – Slovenčina v praxi 

• zapojenie sa žiakov z odboru zdravotnícky laborant a praktická sestra do BIO-PSY-SOC online 

olympiády (V. Ondrejková a D. Rajská z I.B, A. Tornyai, N. Halászová, E. Siposová a K. Belková 

z I.G , N. Piskorová a E. Horváthová z II.G a D. Balková z II.A), 

• online hodina  PaedDr. D. Hanákovej, MPH pre žiakov SZŠ na tému prevencia a riziká ochorenia 

HIV /AIDS,  

• tvorba a nosenie červených stužiek, červeného a bieleho oblečenia (fotografické zdokumentovanie), 

• tvorba propagačného materiálu – plagátu ku kampani Červené stužky,  

• propagácia a výzva na aktívne zapojenie sa do kampane ČS na webovej stránke školy 

prostredníctvom médií (odborný mesačník: Farmaceutický laborant, Asociácia stredných 

zdravotníckych škôl, web.- Trnavský samosprávny kraj, záverečná správa zaslaná organizátorom 

kampane – Gymnázium sv. Františka v Žiline). 

Mgr. V. Hlavatá v závere zasadnutia klubu prečítala členom PK ďakovný list PhDr. A. Poláčkovej, 

riaditeľky gymnázia sv. Františka v Žiline za spoluúčasť SZŠ na kampani ČS. 

Počas zasadnutia PK sa schvaľovali online zásady dištančného vzdelávania žiakov v šk. roku 

2020/2021 v SZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Odporúčania: členovia PK súhlasili s kontinuálnou spoluprácou a spropagovaním mobilného odberu 

krvi v priestoroch SZŠ a trvalou spoluprácou s územným spolkom SČK a NTS. 

 

Členovia PK súhlasili s aktívnym zapojením sa do kampane aj v priebehu budúceho školského roka 

2021/2022 (september – december 2021) prostredníctvom viacerých, vybraných aktivít 

a organizovaním „sviečkového pochodu“ podľa aktuálne protiepidemiologickej situácie. 

Členovia PK schválili online hlasovaním Zásady dištančného vzdelávania v šk. r. 2020/2021 v SZŠ, 

ktorými sa budú riadiť. 

  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Veronika Hlavatá 

15. Dátum 30.11.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Karin Boboková 

18. Dátum 01.12.2020 

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                                                                                             

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prijímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického 

klubu:  

Pedagogický klub bez písomného výstupu -- 

Klub prvej pomoci  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SZŠ, Daxnerova č. 6, 917 92 Trnava, miestnosť B 31 

Dátum konania stretnutia: 30.11.2020 

Trvanie stretnutia: od.15:20 hod do18:20 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

 1. Mgr. Karin Boboková  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

2. Mgr. Martina Nemčeková  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

3. PhDr. Martina Tomašovičová, MPH  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

4. PhDr. Zuzana Kovarovičová  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 



5. Mgr. Zuzana Prelovská  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

6. Mgr. Veronika Hlavatá  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

7. PhDr. Andrea Rychelová  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

8. PaedDr. Darina Hanáková, MPH  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

9. PhDr. Katarína Priputenová  SZŠ, Daxnerova č. 6, 

91792 Trnava 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

  



č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


