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12. Manažérske zhrnutie: 
 

Šieste stretnutie pedagogického  klubu Matematika netradične bolo realizované dňa 15.06.2020 

prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie - Aktualizácia TVVP a ŠkVP pre 5.ročník SZŠ  podľa prof. RNDr. Milana 

Hejného, CSc., príprava učebných pomôcok, aktualizácia CLIL slovnej zásoby. 

13. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
Na stretnutí dňa 15.06.2020 boli prítomní štyria členovia pedagogického klubu Matematika 

netradične. Neprítomná bola Mgr. Lenka Hodorová z rodinných dôvodov. Koordinátorka 

pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková oboznámila členov s obsahovým zameraním 

zasadnutia.   

Prítomní členovia klubu spoločne diskutovali o možnostiach dištančného vzdelávania v prípade 

opakovaného prerušenia vyučovania.  Zdieľali skúsenosti s využívaním portálu Edupage na tvorbu 

testov a interaktívnych študijných materiálov.  Počas dištančného vzdelávania väčšina vyučujúcich 

využívala tiež portál www.zborovna.sk, ktorý prešiel mnohými inováciami a v súčasnosti tiež ponúka 

možnosti tvorby testov, vzdelávacích materiálov. Koordinátorka klubu odporučila prítomným 

vyučujúcim,  aby si uvedené dva vzdelávacie portály dôkladne preštudovali. Na ďalšom stretnutí 

pedagogického klubu  si vyučujúce spoločne prezrú inštruktážne videá a naučia sa s portálmi 

pracovať.   

Vyučujúce 3.ročníka Mgr. Lenka Volčková (INF) a Mgr. Barbora Martičeková spoločne pripravili 

CLIL slovnú zásobu pre vyučovací predmet Informatika v 3. a 4 ročníku SZŠ. Na základe ponuky 

začať využívať program Informatika s Emilom bude slovná zásoba následne aktualizovaná po 

absolvovaní vzdelávania.  

http://www.zborovna.sk/


Koordinátorka klubu v spolupráci so zástupkyňou školy Mgr. Ingrid Galeštokovou, ktorá vyučuje 

Hejného metódou, upravovali  TVVP pre 5.ročník s uplatnením metodiky prof. RNDr. Milana 

Hejného, CSc. Získaný vzor bol spracovaný na 36 týždňov s dotáciou 5 VH týždenne a preto bolo 

potrebné premyslieť si, ktoré učivo sa môže zredukovať, keďže v našich podmienkach má 

matematika dotáciu 4 VH týždenne na 33 týždňov. Vedúca klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková 

a vyučujúca MAT, Mgr. Lenka Volčková  absolvujú školenie v dňoch 19.06.-20.06. 2020.  

Vzdelávacia agentúra Indícia ponúka aj tzv. Letnú školu Hejného metodiky, ktorá bude v tomto roku  

v dňoch 18.08.-22.08-2020 v Radave. Vedúca klubu prerokuje s vedením školy možnosť zúčastniť sa 

tohto viacdňového školenia v rámci projektu.  

V závere stretnutia boli spoločne vypracované zalaminované pomôcky pre vyučovanie matematiky 

v 5.ročníku. Podľa počtu žiakov ešte ich počet upraví. Bude tiež potrebné objednať pre žiakov 

budúceho 5.ročníka učebnice Hejného metodiky, keďže tieto nie je možné zakúpiť z dotácie MŠVV 

a Š SR. V ponuke sú iba učebnice pre prvý stupeň ZŠ. Cena jednej učebnice je 5,72 €. Žiaci si 

následne zakúpia pracovné zošity.  

 

14. Závery a odporúčania: 
 

Skompletizovať TVVP a ŠkVP MAT pre 5.ročník SZŠ po absolvovaní školenia.   

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

a možnosti spolupráce so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.  

Zakúpiť pre žiakov budúceho 5.ročníka SZŠ  učebnice Hejného metodiky.  
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kval i 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:  Matematika netradične  

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  15.06.2020 

Trvanie stretnutia:  od 14.00 hod. do 17.00 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. Barbora Martičeková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 


