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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Zhodnotiť mimoškolské aktivity PK: Radostná škola s Hevierom (RTVS – rádio Devín), príprava 

článkov do časopisu Farmaceutický laborant, prezentácia v regionálnej tlači a iných médiách (FB), 

zapojenie sa do súťaží Akú cenu m mier, My a vírusy 21. storočia, Fotografia s príbehom, účasť na 

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

Koordinátorka PK zhodnotila aktívnu účasť členov PK v rôznych mimoškolských aktivitách aj 

v tejto mimoriadnej situácii. Členky PK sa zapojili do aktivít: 

1. súťaž Fotografie s príbehom, organizátor: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v 

rámci výskumného projektu s názvom Súčasné obrazy socializmu 

2. Školské kolo literárnej súťaže v tvorivom písaní Akú cenu má mier? (pod záštitou 

Ministerstva obrany) - vyhodnotenie žiackych príspevkov a ich zaslanie do súťaže 

3. Školské kolo literárnej súťaže My a vírusy 21. storočia, vyhlásená MŠaVVaŠ R v rámci 14. 

ročníka kampane Červené stužky - vyhodnotenie žiackych prác a ich zaslanie 

4. Účasť na webinároch a prednáškach: 

- 27.10. 2020 účasť na webinári Hipšova škola s Hevierom  

- 2. 11. 2020 účasť v debate Radostná škola s D. Hevierom, rádio Devín  

- 4. 11. 2020 účasť na online prednáške Ľudstvo a pandémie – čo nás učí história  s PhDr. 

Tünde Lengyelovou, CSc., z Historického ústavu SAV  

- 24.11. 2020 účasť na seminári formou webináru organizovaným MPC Prešov podľa § 43 - 56 

zákona č. 138/2019 Z. z. - Ako čeliť dezinformáciám?  

5. Tvorba príspevkov za SZŠ Trnava do časopisu Farmaceutický laborant  

6. Realizácia online hodiny Danielom Hevierom pre žiakov našej školy - 25.11. 2020, trieda: II. 

C, téma: P. Jilemnický: O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého vôbec nepoznal 

 

13. Závery a odporúčania: 

Hoci je príprava na dištančnú formu vzdelávania pre nás veľmi náročná (dlhodobý pobyt pri 

počítači, potrebný časový priestor,...), naďalej sa budeme zapájať aj do mimoškolských aktivít a 

tiež do nášho ďalšieho vzdelávania, pretože chceme napredovať, byť stále v centre diania a byť 

pre našich žiakov inšpiráciou. 

Odporúčania: Aktívne sledovanie MINEDU, portálu Učíme na diaľku, ponúk metodických 

centier, občianskych združení a ďalších aktivít súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom. 
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