
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí aj žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 

Košice 

4. Názov projektu Učme deti učiť sa 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T329 

6. Názov pedagogického klubu  Matematika netradične 

7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 01.07.2020 

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 

Košice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková 

10. Prítomní členovia Podľa prezenčnej listiny    

11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.schoolhuman.eu  

 

12. Manažérske zhrnutie: 
 

Siedme stretnutie pedagogického  klubu Matematika netradične bolo realizované dňa 01.07.2020 

prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie  -Výmena skúseností a best  practice z absolvovaných školení, prerokovanie 

objednávky učebníc a pomôcok k vyučovaniu Hejného matematiky, prihlasovanie na školenia. Úvod 

do gradovaných úloh. 

13. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
Na stretnutí dňa 01.07.2020 boli prítomní všetci členovia pedagogického klubu Matematika 

netradične. Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková oboznámila členov s 

obsahovým zameraním zasadnutia. Pôvodný plán, podľa ktorého mali spoločne prediskutovať 

inštruktážne videá portálov Edupage a www.zborovna.sk bol presunutý na september 2020, pretože 

pre krátkosť času od predchádzajúceho stretnutia nebolo možné si videá naštudovať.  

Mgr. Kornélia Vojtaníková a Mgr. Lenka Volčková informovali ostatných prítomných členov klubu 

o získaných skúsenostiach a informáciách zo školenia „Základný kurz Hejného metodiky pre 2.stupeň 

ZŠ“, ktoré absolvovali v dňoch 19.06. - 20.06.2020. Praktickým spôsobom prezentovali naučené 

zručnosti z jednotlivých geometrických a aritmetických prostredí. Prerokovali objednávku učebníc  

a pomôcok pre 2.stupeň ZŠ a prihlásili sa na školenia, ktoré budú realizované v mesiaci august 2020. 

Mgr. Kornélia Vojtaníková – školenie s názvom Letná škola Hejného metodiky v dňoch 19.-

22.08.2020 

Mgr. Barbora Martičeková – školenie s názvom Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ dňa 

17.08.2020 a Informatika s Emilom pre 4.ročník ZŠ dňa 18.08.2020 

Na stretnutí klubu vedúca Mgr. Kornélia Vojtaníková uviedla tému gradovaných úloh a vysvetlila 

základné princípy ich tvorby. Prítomné vyučujúce diskutovali o ich možnom zavedení do 

http://www.zborovna.sk/


vyučovacieho procesu. Na ďalšom stretnutí si vyučujúce prakticky vyskúšajú tvorbu gradovaných 

úloh v jednotlivých prostrediach Hejného matematiky.  

  

14. Závery a odporúčania: 
 

Preštudovať si portály www.zborovna.sk a Edupage s cieľom využiť ich vzdelávací potenciál 

a možnosti spolupráce so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.  

Objednať pre žiakov budúceho 5.ročníka SZŠ pracovné zošity a pomôcky na vyučovanie podľa  

Hejného metodiky.  

Osvojiť si princípy tvorby gradovaných úloh v prostrediach Hejného metodiky.  

  

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 06.07. 2020 

17. Podpis  

18. Schválila  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

19. Dátum 06.07.2020 

20. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 
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 projek tu:  Učme deti  učiť sa  

Kód ITMS projektu:  312011T329 

Názov pedagogického klubu:  Matematika netradične  

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  01.07.2020 

Trvanie stretnutia:  od 12.30 hod. do 15.30 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Kornélia Vojtaníková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

2. Mgr. Ingrid Galeštoková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

3.  Mgr. Lenka Volčková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

4. Mgr. Lenka Vargová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Barbora Martičeková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 


