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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

  

Zdieľanie návrhov aktivít, ktoré prepoja jednotlivé vyučovacie predmety prostredníctvom bádania 

a transdisciplinárnej témy. Záznamy aktivít do plánov transdisciplinárnych tém. 

12. Hlavné body, témy  zasadnutia, zhrnutie programu zasadnutia:  
 

1. Úvodné privítanie, program zasadnutia 

2. Exhibícia žiakov 4. ročníka 

3. Práca s plánmi transdisciplinárnych tém 

4. Diskusia  

 

Po úvodnom privítaní a predstavení programu zasadnutia sa prítomní venovali hlavným témam 

programu zasadnutia.  

Mgr. Lenka Volčková informovala prítomné o základných informáciách zistených na základe 

prekladov oficiálnych dokumentov ku exhibícii. Vysvetlila základné možnosti výberu tém exhibície: 

rovnaká témy pre celý ročník, odlišné témy pre jednotlivé triedy, odlišné témy pre všetky skupiny. 

Vzhľadom k tomu, že je to prvá exhibícia pre našu školu, vyučujúce sa hromadne zhodli na spoločnej 

téme pre celý ročník. Podľa bádateľského programu ich v rámci exhibície čaká transdisciplinárna 

téma Zdieľame planétu. Príprava na exhibíciu by žiakom mala začať vo februári 2021, v prípade 

pretrvávajúcich epidemiologických opatrení bude  prerokovaná s riaditeľkou školy Mgr. Evou 

Bednárikovou možnosť výmeny transdisciplinárnych tém, aby téma súvisiaca s exhibíciou nebola 

v poradí tretia, ale až štvrtá. Prerokovala sa možnosť predajnej výstavy prác žiakov 4. ročníka počas 

exhibície, ktorou by podporili nejakú neziskovú organizáciu. Téma Exhibície by bola „Ak sa spojíme, 



dokážeme zachrániť planétu“. Bádateľské línie a obsah témy by si zvolili jednotlivé skupiny 

v triedach samé. Prerokovali sa aj možnosti konzultácií žiakov, ktoré sú podľa pokynov k exhibícii 

potrebné aj od iných osôb ako priamo vyučujúceho. Za konzultantov sú odporúčaní rodičia. 

Diskutovalo sa aj o možnosti zabezpečenia konzultácií pre žiakov priamo koordinátorkou PYP alebo 

inými vyučujúcimi školy. Všetko záleží od epidemiologických podmienok, ktoré budú pre dané 

obdobie aktuálne.  

Následne sa vyučujúce venovali dopĺňaniu otázok od žiakov do plánov transdisciplinárnych tém. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zasadnutie členov klubu viedlo k výmene názorov a myšlienok o možnosti pripraviť realizáciu 

exhibície na základe oficiálnych pokynov od organizácie International Baccalaureate. Taktiež navrhli 

svoje postrehy a otázky od žiakov do plánov transdisciplinárnych tém. Na ďalšom zasadnutí 

pedagogického klubu sa členovia budú venovať informáciám z absolvovaných vzdelávaní a príprave 

informačných listov k 2. transdisciplinárnej téme.  
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice  

Názov projektu:  Učme deti  učiť sa  

Kód ITMS projektu:  312011T329 

Názov pedagogického klubu:  Učíme sa bádaním  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania stretnutia: 05.11.2020 

Trvanie stretnutia:  od 14.00 hod. do 17.00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Lenka Volčková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

2. Mgr. Ingrid Galeštoková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

3. Mgr. Zuzana Kukuricášová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

4. Mgr. Silvia Antoliková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Katarína Nickelová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

6. Mgr. Simona Miklošová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

    

  
  

  
  

    

    

    

 

 


