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9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková 

10. Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny    
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12. Manažérske zhrnutie: 
 

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

realizované dňa 22.01.2021 online formou v trvaní 2 hodiny.  

Obsahové zameranie - Analýza digitálnych edukačných obsahov, poskytovanie informácií z 

absolvovaných vzdelávacích podujatí. Zhodnotenie činnosti klubu za I.polrok školského roku 

2020/2021. 

13. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie priebehu zasadnutia:   
Na online zasadnutí dňa 22.01.2021 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, najmä analýza digitálnych edukačných obsahov a poskytovanie informácií 

z absolvovaných vzdelávacích podujatí. Mgr. Kornélia Vojtaníková a Mgr. Barbora Martičeková 

oboznámili prítomných vyučujúcich o funkciách portálu Edupage, ktoré im boli prezentované na 

webinári z IT Akadémie. V súčasnosti mnohé školy využívajú stránku Edupage ako hlavný 

komunikačný kanál medzi vyučujúcimi, vedením školy, žiakmi a rodičmi. V programe je možné 

využívať elektronickú triednu knihu, zadávanie úloh, priraďovanie materiálov, online vyučovacích 

hodín a podobne, Prítomní vyučujúci si vyskúšali najmä aplikácie vhodné pre triednych učiteľov, 

akými sú export známok žiaka, zadávanie rovnakých známok naraz celej triede a podobne. Diskusia 

bola zameraná na aj na prípadné využívanie programu v nasledujúcom školskom roku aj na posielanie 

informácií rodičom. Túto funkciu už vyučujúci v podmienkach SSŠ Starozagorská 8 vyskúšali pri 

online dotazníkoch a osvedčila sa. Prítomní vyučujúci sa navzájom oboznámili aj o zmenených 

formulároch pre výpis vysvedčenia z dôvodu implementácie PYP programu (Primary Years 



Programme) v podmienkach školy. Prezentovali si formulár vysvedčenia, v ktorom sú jednotlivé 

vyučovacie predmety hodnotené slovným hodnotením tak, že sú rozpísané jednotlivé kompetencie 

žiakov. Vo vyučovacom predmete matematika je to Spracovanie údajov, Geometria a meranie, 

Numerácia, Matematické operácie, Logika a dôvodenie. Jednotlivé kompetencie si prítomné 

vyučujúce dôkladne vysvetlili. Kompetencie sú hodnotené stupňami veľmi 

dobre/dobre/čiastočne/nespĺňa požiadavky/neaplikuje sa. Členka klubu, Mgr. Ingrid Galeštoková, 

zástupkyňa riaditeľky, oboznámila prítomných so skutočnosťou, že kontaktovala zástupcov aSc 

Agendy, ktorú v škole využívajú na zadávanie vysvedčení s cieľom získať technické riešenie 

a vytvoriť kompatibilitu formuláru vysvedčenia s aSc Agendou. Prítomné vyučujúce si následne 

vzájomne prezentovali aj formulár slovného hodnotenia v nižšom sekundárnom vzdelávaní.   

V ďalšej časti zasadnutia koordinátorka klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková, prezentovala prítomným 

vyučujúcim možnosť pracovať v skupinách v prostredí MS Teams, vyučujúce si prakticky vyskúšali 

uvedený spôsob spolupráce. Nie všetky prítomné však majú vo svojich počítačoch túto možnosť 

umožnenú v programe MS Teams, hoci majú stiahnutú aktuálnu verziu programu. Koordinátorka 

klubu oboznámila prítomných vyučujúcich aj s možnosťami tvorby online interaktívnych obsahov pre 

žiakov na webových stránkach www.learningapps.org, www.wordwall.net. Tieto stránky ponúkajú 

možnosť tvorby motivačných hier a cvičení pre žiakov vhodných, najmä pri online vzdelávaní.  

V závere stretnutia vyučujúce zhodnotili činnosť klubu v I.polroku školského roku 2020/2021 ako 

prínosnú a užitočnú. Sú radi, že majú možnosť sa stretávať v popoludňajších hodinách a kladne 

zhodnotili aj možnosť online stretnutia, na ktorom si mohli prakticky vyskúšať prezentované aktivity.   

14. Závery a odporúčania: 
 

Využívať dostupné webové stránky na tvorbu interaktívnych cvičení pre žiakov s cieľom zvýšenia ich 

motivácie v dištančnom vzdelávaní. Pokračovať v činnosti pedagogického klubu v II.polroku 

školského roku 2020/2021 kombináciou online a prezenčnej formy, ak bude pretrvávať prerušené 

vyučovanie v školách.  

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 30.01.2021 

17. Podpis  

18. Schválila  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

19. Dátum 30.01.2021 

20. Podpis  

 

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 
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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 stretnutia:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania stretnutia:  22.01.2021 

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. 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 

 


