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12. Manažérske zhrnutie: 
 

Piate stretnutie pedagogického klubu Matematika netradične bolo realizované dňa 20.05.2020 formou 

online video-hovoru v prostredí MS Teams, v trvaní 2 hodiny.  

Obsahové zameranie: 

Výmena skúseností s výučbou matematiky počas obdobia dištančného vzdelávania, návrh TVVP 

a ŠkVP pre 5.ročník SZŠ  podľa prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., výmena skúseností a best 

practice z absolvovaných školení. 

13. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
Na stretnutí dňa 20.05.2020 boli prítomní všetci členovia pedagogického klubu Matematika 

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

obsahovým zameraním zasadnutia - výmena skúseností s výučbou matematiky počas obdobia 

dištančného vzdelávania, návrh TVVP a ŠkVP pre 5.ročník SZŠ podľa prof. RNDr. Milana Hejného, 

CSc., výmena skúseností a best practice z absolvovaných školení.  

Stretnutie bolo realizované online formou video-hovoru podľa pokynov MŠVV a Š SR o realizácii 

projektu v čase prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID-19.  

Prítomní členovia klubu spoločne prediskutovali svoje skúsenosti s realizáciou online vyučovania 

a navzájom sa informovali o absolvovaných školeniach. Vedúca klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková, 

oboznámila členov klubu o aplikácii Kahoot!, ktorú je možné využiť aj na vyučovacích hodinách 

matematiky. V aplikácii je možné tvoriť interaktívne testy, resp. využívať databázu už vytvorených 

otázok. Žiaci následne dostanú prístupový kód, s ktorým môžu test realizovať priamo na vyučovacej 

hodine pomocou mobilného telefónu/tabletu alebo ho môžu realizovať  v domácom prostredí.   

Vyučujúce spoločne diskutovali o tvorbe TVVP pre 5.ročník SZŠ s uplatnením metodiky prof. RNDr. 

Milana Hejného, CSc. V súčasnosti sú na trhu učebnice pre 5.ročník. Nie je k nim na podpornej 

webovej stránke Indícia ešte  dostupné TVVP, pretože predtým sa používali staršie učebnice. Vedúca 

klubu požiadala vyučujúcu Mgr. Lenku Hodorovú, aby oslovila svoje kontaktné osoby z radov 



učiteľov, využívajúcich tieto nové učebnice, či by mohli poskytnúť vzor TVVP spracovaný na danú 

konkrétnu učebnicu. Vyučujúce tiež prediskutovali spôsob, akým budú získané dokumenty 

upravovať. Finálnu podobu budú spracovávať na ďalších stretnutiach klubov po absolvovaní školenia 

pre 2.stupeň ZŠ, ktoré je plánované v dňoch 19.06.-20.06. 2020 v Košiciach.  

Mgr. Ingrid Galeštoková pripomenula prítomným vyučujúcim ponuku webinárov a inštruktážnych 

videí na stránke www.ucimenadialku.sk, na ktorej nájdu potrebné informácie k slovnému hodnoteniu 

aj iným témam súvisiacimi s dištančným vzdelávaním. 

  

14. Závery a odporúčania: 
 

Využívať vo väčšej miere digitálne zdroje a aplikácie vhodné na podporu výučby počas obdobia 

prerušenia vyučovania. Vzhľadom na to, že uvedená situácia sa môže zopakovať, odporúča sa 

vytvoriť si prehľad a databázu vhodných linkov s podpornými materiálmi.   

Využívať webovú stránku www.ucimenadialku.sk , ktorá bola vytvorená priamo MŠVV a Š SR 

s cieľom uľahčiť obdobie prerušenia vyučovania a poskytnúť vyučujúcim podporu.  

 

  

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 
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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:  20.05.2020 

Trvanie stretnutia:  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. Lenka Volčková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

4. Mgr. Lenka Hodorová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Barbora Martičeková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 


