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Október 

  
2. Pedagogická porada 
 

Vyhodnotenie úloh za október: všetky úlohy boli splnené 

 

Úlohy na november: 

 

Úloha č.1 

Uzavrieť triednu knihu a dochádzkový list za mesiac október a november a pripraviť 

ku kontrole dňa 30.11.2012 / podklady k výplate za 10. a 11. mesiac / 

TK vedúci prinesú dňa 30. 11. 2012 v popoludňajších hodínách medzi 14 :00 a 16: 00 

do kancelárie centra M.R.Štefánika č. 57 , Detva alebo podľa dohodnutých 

podmienok na stanovené miesto ráno 30.11.2012 v priestoroch konania ZÚ . 

Zodpovední : vedúci ZÚ  

1.Termín: pre odovzdanie TK je posledný deň v mesiaci november 

 

Úloha č.2 

Upozorniť rodičov na výzvu na webovej stránke centra, do ktorej sa môžu zapojiť. 

Veríme, že väčšine z nich , nie je ľahostajné ako a s kým trávi voľný čas ich dieťa 

Zodpovední: vedúci ZÚ  

 

Úloha č.3 

Aktivity, ktoré ste uviedli vo vašich ročných plánoch a uskutočníte ich v priebehu 

mesiaca november mi pošlite za Váš krúžok na e- mailovú adresu : 

maria.lesanekova@gmail.com. 

K aktivite mi treba zaslať len popis aktivity  a pár záberov z aktivity. 

Zodpovední: vedúci ZU  

Termín: november a priebežne ďalšie mesiace 

 

Úloha č. 4 

Na webovej stránke pod krúžkovou činnosťou 2012/2013 doplňujeme fotogalériu z 

jednotlivých krúžkov. Bola by som rada, keby ste mi pár záberov z krúžku poslali ma 

moju e- mailovú adresu. Vedúci krúžkov, ktorí mi foto nepošľú navštívim osobne 

počas konania krúžkovej činnosti a urobím si zábery. 

Zodpovední : vedúci ZU  
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Úloha č. 5 

V mesiaci november vyjde 2 číslo časopisu MAJAčik. Časopis dodáme každému 

vedúcemu krúžku. Prosím vedúcich , aby si s deťmi prečítali časopis na krúžku a deti 

sa môžu zapojiť do riešenia súťažných úloh o vecné ceny. 

Zodpovední : vedúci ZU  

 

Úloha č. 6 

Zapojte sa s deťmi do aktivit za svoj krúžok počas mesiaca  november : / športové, 

výtvarné, literárne ... v rámci Svetového boja proti AIDS. 

Informácie môžete získať aj na web. stránke: www.cervenestuzky.sk.   

Aktivity mi zašlite do 25 novembra za svoj krúžok, pretože za SCVČ musím odoslať 

správu do konca novembra. 

Zodpovední: vedúci ZU, vedenie SCVČ 
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