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kompetencie detí aj žiakov 
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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: 
 

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

realizované dňa 19.11.2020 prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie  - Diskusia o základných dokumentoch a  učebných materiáloch vo 

vyučovacom predmete matematika, tvorba CLIL vedomostných  testov za 1.polrok školského roku 

2020/2021 

13. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie priebehu zasadnutia:   
Na zasadnutí dňa 19.11.2020 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. K prerokúvaným bodom 

programu patrila diskusia o učebniciach matematiky, v rámci  ktorej si vyučujúce vzájomne 

vysvetľovali problémové zadania úloh pre žiakov. Diskutovali, či je v prípade nejasného zadania 

potrebné príklad doplniť o ďalšie vysvetlivky a zdieľali skúsenosti so zadaniami úloh, ktoré žiakom 

spôsobovali ťažkosti. Učebnice Hejného metodiky často obsahujú rôzne úlohy, najmä slovné, 

v ktorých je potrebné pred riešením porozmýšľať. Cieľom je, aby žiak prišiel na skrytý význam, 

prípadne viacvýznamovosť zadania sám, ak však žiadny žiak nepríde na možnosť iného riešenia, je 

vhodné, aby vyučujúci túto možnosť uviedol, napríklad ako domáce zadanie. V niektorých prípadoch 

učivo predbieha výkonový štandard v danom ročníku, je preto možné úlohy tohto typu prejsť len 

okrajovo, nezameriavať sa na ne.  

V diskusnej časti zasadnutia koordinátorka klubu predložila ponuku vydavateľstva Macmillan, ktoré 

ponúka zakúpenie anglických matematických učebníc a PZ v zvýhodnenej cene 2,00€/ks. Vyučujúce 

si spoločne prezreli ponuku kníh a zhodli sa na objednaní učebníc v takom počte, aby bolo možné 



realizovať aspoň skupinovú prácu. Podľa dostupného počtu, ktorý zaslali z vydavateľstva, bude 

možné zakúpiť po 2 učebnice v každom ročníku, pričom učebnice obsahujú aj CD rom a doplnkové 

materiály. Tiež bude možné zakúpiť aj anglické učebnice na vyučovací predmet VEDY v počte 5ks 

z jednotlivých titulov. V učebniciach vied je učivo koncipované tak, že je možné ich využívať vo 

viacerých ročníkoch podľa preberanej témy.  

V druhej časti zasadnutia vyučujúce pracovali vo dvojiciach a spoločne aktualizovali a tvorili CLIL 

vedomostné testy pre 1.-4.ročník SZŠ z vyučovacích predmetov matematika a vedy. Uvedené testy po 

kompletizácii uloží koordinátorka klubu na disk riaditeľky školy.  

V závere stretnutia vyučujúce realizovali kontrolu plnenia zadávaných úloh na portáli 

www.zborovna.sk s cieľom pokračovať v získavaní certifikátu CODiV.  

14. Závery a odporúčania: 
 

Objednať učebnice z vydavateľstva Macmillan v akciových cenách, pokračovať v riešení úloh 

zadaných na portáli www.zborovna.sk s cieľom získať certifikát CODiV pre učiteľa a následne pre 

školu. Skompletizovať CLIL vedomostné testy z vyučovacích predmetov matematika a vedy pre 

žiakov  1.-4.ročníka SZŠ.  

 

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 30.11.2020 

17. Podpis  

18. Schválila  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

19. Dátum 30.11.2020 

20. Podpis  

 

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 

CODiV- Certifikát o dištančnom vzdelávaní 

 

 

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 stretnutia:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania stretnutia:  19.11.2020 

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 

 


