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1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 
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kompetencie detí aj žiakov 
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7. Dátum zasadnutia pedagogického klubu 21.10.2021 

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: 

Druhé zasadnutie pedagogického  klubu Matematika netradične v školskom roku 2021/2022 bolo 

realizované dňa 21.10.2021 prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie  - prenos informácií z absolvovaných vzdelávacích podujatí, príprava pomôcok 

a pracovných listov. 

13. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie priebehu zasadnutia:   
Na zasadnutí dňa 21.10.2021 boli prítomní šiesti členovia pedagogického klubu - Mgr. Kornélia 

Vojtaníková, Mgr. Lenka Vargová, Mgr. Barbora Martičeková, Mgr. Silvia Antoliková, Mgr. Jana 

Sabolová aj Mgr. Mária Kandráčová, vyučujúca matematiky v druhom ročníku SZŠ.  Koordinátorka 

pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková oboznámila členov s obsahovým zameraním 

zasadnutia.  

Prerokované  body programu -  informácie členov  o  absolvovaných vzdelávacích podujatiach, 

oboznámenie sa s možnosťami tvorby pracovných listov v programe Snotes, tvorba gradovaných 

úloh.  

Zasadnutie nadviazalo na predchádzajúce zasadnutie zo dňa 30.09.2021. Mgr. Kornélia Vojtaníková 

oboznámila prítomné vyučujúce s informáciami, získanými na online konferencii Dva dni 

s didaktikou matematiky. Spoločne prerokovali tému tvorby učebníc matematiky. Viedli diskusiu 

o učebniciach Hejného metodiky a ich akceptácii rodičmi žiakov. Učebnice vytvorené podľa 

metodiky prof. RNDr. Milana Hejného CSc. obvykle neobsahujú vysvetlenia a vzorové riešenia 

príkladov, ako je to bežné v učebniciach iných typov. Mgr. Lenka Vargová v uvedenej súvislosti 



uviedla, že najaktuálnejšie verzie učebníc obsahujú priložené QR kódy pre rodičov, aby si mohli 

pozrieť približný postup riešenia a pomôcť svojmu dieťaťu v prípade jeho neprítomnosti v škole. 

Spoločnosť Indícia ponúka aj kurzy pre rodičov s cieľom oboznámiť ich s uvedenou metódou 

vyučovania matematiky.  

Mgr. Kornélia Vojtaníková ďalej oboznámila vyučujúcich o výsledkoch Testovania T9 v školskom 

roku 2020/2021. Podľa štatistík najslabšie výsledky dosiahli žiaci Košického a Prešovského kraja, 

prekvapivým zistením boli mimoriadne slabé výsledky žiakov ZŠ, v ktorých je v triedach menší počet 

žiakov.  

Diskusia na klube sa zamerala aj na používanie a tvorbu gradovaných úloh, ktoré sú typickou 

charakteristikou metodiky prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Umožňujú žiakom vybrať si 

z ponúkaných úloh takú náročnosť, ktorá je pre nich motivačná bez ohľadu na to, či sú ich vedomosti 

z matematiky na vyššej alebo nižšej úrovni. Prítomné vyučujúce sa zhodne vyjadrili, že obvykle riešia 

základnú a strednú náročnosť, nechávajú žiakom voľnosť, no riešenia si potom spoločne vysvetlia. 

Úlohy s vyššou náročnosťou sú určené pre mimoriadne nadaných žiakov a umožňujú učiteľovi 

identifikovať potenciálnych úspešných riešiteľov matematických súťaží.  

Zasadnutie pokračovalo prácou vo dvojiciach, počas ktorej vedúca klubu prezentovala námet k 

aktivite na vyučovacej hodine matematiky aj iných vyučovacích predmetov – tvorbu pracovných 

listov v programe Snotes. Vyučujúci si spoločne pozreli video s vysvetlením princípu tvorby 

a využívania pracovných listov.  

Následná aktivita bola zameraná na šifrovanie a  prezentovala možnosť využitia motivačného prvku 

šifrovania pri tvorbe pracovných listov pre žiakov. Princíp odhaľovania skrytých odkazov sa 

štatisticky radí medzi najviac motivačné prvky u žiakov v primárnom aj nižšom sekundárnom 

vzdelávaní. Vedúca klubu prezentovala 5 druhov šifier, ktoré si vyučujúci mohli vyskúšať aj aj 

vytvoriť vlastné zašifrované odkazy.  

Po krátkej prestávke pokračovalo zasadnutie prezentovaním motivačných citátov, ktorých cieľom 

bolo obohatiť vyučujúcich o myšlienky spojené s učiteľským povolaním. 

Prítomní vyučujúci navzájom zdieľali svoje osvedčené webové odkazy a stránky, ktoré im pomáhajú 

pri tvorbe príprav na vyučovacie hodiny. Medzi najzaujímavejšie patrili nasledovné: 

www.mathigon.org 

www.wordwall.net 

https://www.hp.com/sk-sk/printers/printandplay 

https://www.math-play.com/math-magician-games.html 

V poslednej časti zasadnutia prítomné vyučujúce samostatne tvorili gradované úlohy pre svojich 

žiakov a diskutovali  o možných riešeniach nimi navrhovaných úloh.  Mgr. Kandráčová a Mgr. 

Sabolová oboznámili vyučujúce o svojich dojmoch z absolvovanej Letnej školy Hejného metodiky. 

Podľa obidvoch z nich je absolvovanie podobného komplexného vzdelávacieho podujatia kľúčovým 

pre pochopenie základných princípov metódy a odporúčajú ho všetkým učiteľom, ktorí sa ešte 

nezúčastnili.  

14. Závery a odporúčania: 
 

Oboznámiť sa s aplikáciami a webovými stránkami s inšpiráciami pre učiteľov matematiky, aktívne 

ich využívať na vyučovacích hodinách. Využívať gradované úlohy a oboznámiť sa s vhodným 

postupom pri ich riešení.  

15.  Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 25.10.2021 

17. Podpis  

18. Schválila   

19. Dátum 25.10.2021 

http://www.mathigon.org/
http://www.wordwall.net/
https://www.hp.com/sk-sk/printers/printandplay
https://www.math-play.com/math-magician-games.html


20. Podpis  

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 

MAT – matematika 
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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:  21.10.2021 

Trvanie zasadnutia:  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. Mária Kandráčová 
 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 

6.  Mgr. Jana Sabolová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 


