
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 

5. Kód projektu  

ITMS2014+ 
312011S553 

6. Názov 

pedagogického 

klubu  

Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

7. Dátum stretnutia  

pedagogického 

klubu 

16.06.2021 

8. Miesto stretnutia  

pedagogického 

klubu 

Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

9. Meno koordinátora 

pedagogického 

klubu 

Mgr. Ľuboš Štrbík 

10. Odkaz na webové 

sídlo zverejnenej 

správy 

https://zssliac.edupage.org/a/pedagogicke-

kluby?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1MyZzdWJwYWdlPTE%3D 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

výrobok, zápästková technika, pletenie 



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

 

 

 Klub sa konal v priestoroch školy za dodržania predpísaných hygienických opatrení /rúška, 

dezinfekcia, rozostupy ľudí/. 

 

Zápästková technika 

Pletenie na forme 

Na Slovensku bolo rozšírené v horských oblastiach Karpatského oblúku, v severnej časti stredného a  

východného  Slovenska. V horehronských obciach aj v Čiernom Balogu v minulosti zhotovovali muži 

z vlnených nití pletením na drevenej forme zápästky a ženy koberčeky na ráme. 

Opletanie osnovy z vonkajšej a vnútornej strany natiahnutej na forme, ktorá udáva tvar budúceho 

výrobku, dvoma krížiacimi sa niťami je zápästková technika. 

Zápästky slúžili hlavne ako odevný doplnok, ktorý používali mladí muži pri rôznych sviatkoch. Tiež 

slúžili na sťahovanie širokých rukávov. Keďže to bola súčasť kroja, tak každý kraj mal aj vlastné 

vzory a spôsob výroby.  

Tejto tradičnej technike sme sa venovali aj my. Pracovali sme na formách, ktoré sme si vyrobili z 

odpadového materiálu - kartónu. V hornej a dolnej časti sme po obvode formy nabili klinčekmi. Na 

pletenie sme použili tiež použitú vlnu a špagát. 

 



 



 

13. Závery a odporúčania: 

Všetci členovia klubu sa oboznámili s novou technikou spracovania materiálu. Naplánovali si prácu 

so žiakmi na predmete Regionálna technika. 

 



14.  

  

15. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľuboš Štrbík 

16. Dátum 16.06.2021 

17. Podpis  

18. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Oľga Vonkomerová 

19. Dátum 18.06.2021 

20. 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                                                                                             

 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť  inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávan iu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Pri j ímateľ:  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 



Názov pro jek tu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 

Sládkoviča Sliač 
Kód ITMS pro jek tu:  312011S553 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub -  výchovných predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

 

Dátum konania stretnutia: 16.06.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 16:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Oľga Vonkomerová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

2. Mgr. Daniela Slovíková  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

3. Mgr. Iveta Novodomská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

3. Mgr. Ľuboš Štrbík  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 

 

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 

 



 


