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2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí aj žiakov 
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8. Miesto zasadnutia  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: 

 

Ôsme zasadnutie pedagogického  klubu Matematika netradične v školskom roku 2020/2021 bolo 

realizované dňa 17.06.2021 prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie  - Finálna aktualizácia ŠkVP a TVVP, zhodnotenie činnosti klubu, tvorba 

Plánu klubu na školský rok 2021/2022 

13. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie priebehu zasadnutia:   
Na zasadnutí dňa 17.06.2021 boli prítomní všetci členovia pedagogického klubu - Mgr. Kornélia 

Vojtaníková, Mgr. Ingrid Galeštoková, Mgr. Lenka Vargová, Mgr. Barbora Martičeková a Mgr. 

Silvia Antoliková.  Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková oboznámila 

členov s obsahovým zameraním zasadnutia.  

Prerokované  body programu -  finálna aktualizácia ŠkVP a TVVP, zhodnotenie činnosti klubu, 

tvorba Plánu klubu na školský rok 2021/2022. 

Zasadnutie začalo zhodnotením činnosti klubu v školskom roku 2020/2021. Všetky prítomné 

vyučujúce sa vyjadrili, že zasadnutia boli prínosné pre ich pedagogickú prax. Ocenili najmä praktické 

ukážky inovačných metód vzdelávania, námety na výučbu matematiky Hejného metódou 

a prezentovanie možností zapojenia sa vyučujúcich do vzdelávacích podujatí a skupín učiteľov 

matematiky na internetovej aplikácii Facebook. Ďalším významným pozitívom klubových zasadnutí 

bol rozvoj vzájomnej spolupráce jednotlivých vyučujúcich a vzájomné informovanie sa  o činnosti na 

vyučovacích hodinách matematiky v jednotlivých triedach SZŠ Starozagorská 8, Košice. Vyučujúce  

porovnávali aktivitu žiakov v paralelných triedach a radili si pri realizácii TVVP a ŠkVP. Spoločne 



tvorili a aktualizovali vstupné, výstupné a CLIL vedomostné testy a oboznamovali sa navzájom 

o informáciách z absolvovaných vzdelávacích podujatí. Vzhľadom k skutočnosti, že bola podaná 

žiadosť o predĺženie projektu, členky klubu majú záujem pokračovať v činnosti klubu aj v školskom 

roku 2021/2022.  

Zasadnutie pokračovalo prácou vo dvojiciach, počas ktorej vyučujúce aktualizovali a kontrolovali 

ŠkVP a TVVP vyučovacieho predmetu Matematika vo všetkých ročníkoch SZŠ.  Po ukončení 

činnosti vyučujúce pracovali na tvorbe slovných hodnotení žiakov primárneho vzdelávania vo 

vyučovacom predmete Matematika v súlade s princípmi medzinárodného programu PYP.  

Vyučujúce Mgr. Lenka Vargová a Mgr. Kornélia Vojtaníková rokovali o potrebe vytvorenia fondu 

pomôcok k Hejného metodike. SZŠ disponuje niekoľkými pomôckami, ktoré sú uložené 

v priestoroch zborovne, je potrebné ich zaevidovať a vytvoriť ich zoznam, zároveň vytvoriť plán 

prírastkov do fondu pomôcok pre školský rok 2021/2022.   

Vedúca klubu aktualizovala Plán klubu na školský rok 2021/2022, ktorý následne v závere zasadnutia 

prerokovala s prítomnými členkami klubu a poďakovala im za účasť a spoluprácu v školskom roku 

2020/2021. 

14. Závery a odporúčania: 
 

Oboznámiť sa s Plánom práce klubu Matematika netradične pre školský rok 2021/2022. Overiť 

záujem vyučujúcich matematiky o účasť v klube. Spracovať evidenciu pomôcok k Hejného metodike, 

a vytvoriť zoznam takých pomôcok, ktoré bude potrebné objednať pre budúcich žiakov 1.ročníka 

SZŠ v školskom roku 2021/2022.  

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 25.06.2021 

17. Podpis  

18. Schválila   

19. Dátum 25.06.2021 

20. Podpis  

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 

PYP – Primary Years Programme 

TVVP – Tematický výchovno-vzdelávací plán 

ŠkVP – Školský vzdelávací program 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo zasadnutia pedagogického klubu  
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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:  Matematika netradične  

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania zasadnutia:  17.06.2021 

Trvanie zasadnutia:  od 14.00 hod. do 16.00 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. Silvia Antoliková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

4. Mgr. Barbora Martičeková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Lenka Vargová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 


