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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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7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 17.09.2020 

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: 
 

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

realizované dňa 17.09.2020 prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie  - Plán práce, výučbové videá na www.zborovna.sk, finalizácia TVVP   

 

13. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
Na zasadnutí dňa 17.09.2020 boli prítomní všetci členovia pedagogického klubu Matematika 

netradične – 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. Podľa uznesenia zo  zasadnutia 

klubu dňa 01.07.2020 k prerokúvaným bodom programu patrilo sledovanie inštruktážnych videí 

portálu www.zborovna.sk. Vyučujúce spoločne aktualizovali zoznam vyučujúcich, ktoré majú záujem 

o CODiV – certifikát o dištančnom vzdelávaní. Prezreli si jednotlivé úlohy, ktoré majú vyučujúci 

plniť. Následne sa zamerali na inštruktážne videá o práci so žiakmi na stránke www.bezkriedy.sk, 

prepojenej s portálom. Naučili sa pridať test, zvukovú nahrávku,  skontrolovať odovzdané úlohy 

vypracované žiakmi.  

Mgr. Silvia Antoliková a Mgr. Barbora Martičeková spoločne aktualizovali TVVP vyučovacieho 

predmetu Informatika na základe absolvovaného školenia Informatika s Emilom.  Ostatné vyučujúce 

kontrolovali TVVP vyučovacieho predmetu matematika pre všetky ročníky SZŠ.  

Vyučujúce spoločne prerokovali návrh Plánu práce pedagogického klubu pre školský rok 2020/2021. 

Zasadnutia klubu budú realizované raz mesačne v trvaní 3 hodiny. Vyučujúce aktualizovali tematické 

zameranie  jednotlivých zasadnutí klubu a navrhli aj  tvorbu slovných hodnotení vo vyučovacom 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.bezkriedy.sk/


predmete matematika.  

Vedúca klubu oboznámila vyučujúce o objednaní CLIL pracovných zošitov a pracovných zošitov pre 

5.ročník s uplatňovaním metodiky prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Zošity budú doručené do 

21.09.2020 a distribuované žiakom.   

  

14. Závery a odporúčania: 
 

Oboznámiť sa s Plánom práce klubu pre školský rok 2020/2021. Realizovať úlohy zadané na portáli 

www.zborovna.sk s cieľom získať certifikát CODiV pre učiteľa a následne pre školu.  

  

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 20.09.2020 

17. Podpis  

18. Schválila  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

19. Dátum 20.09.2020 

20. Podpis  

 

Legenda skratiek: 

CLIL – Content Language Integrated Learning – obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie 

TVVP – tematický výchovno-vzdelávací plán 

SZŠ - Súkromná základná škola 

CODiV- Certifikát o dištančnom vzdelávaní 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia 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 stretnutia:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania stretnutia:  17.09.2020 

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. Silvia Antoliková 
 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 

 


