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12. Manažérske zhrnutie: 
 

Úvodné stretnutie pedagogického  klubu Matematika netradične, realizované dňa 25.11.2019.  

Oboznámenie s Plánom práce pedagogického klubu. 

Analýza Testovania 5. 

Spolupráca učiteľov ISCED 1 a ISCED 2. 

13. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Stretnutie dňa 25.11.2019 bolo úvodným stretnutím pedagogického klubu Matematika netradične. 

Prítomní boli všetci členovia klubu. Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Kornélia Vojtaníková 

oboznámila členov s Plánom práce pedagogického klubu pre školský rok 2019/2020. Prítomní 

členovia s Plánom práce súhlasili, neboli navrhnuté žiadne doplnenia, členka klubu, Mgr. Ingrid 

Galeštoková navrhla zmeniť iba poradie tém jednotlivých stretnutí tak, aby bolo možné pripraviť 

návrhy ŠkVP a TVVP vyučovacieho predmetu matematika pre 4.ročník a 5.ročník ZŠ už v apríli 

2020 a nie až v júni 2020.  

 

Témou stretnutia dňa 25.11.2019 bola analýza Testovania 5 – analýza z hľadiska vyskytnutých  

nedostatkov u žiakov, systematický plán prípravy žiakov 4. ročníka na testovanie na základe 

absolvovaného testovania u žiakov 5.ročníka. Rokovalo sa aj o návrhoch korekcií ŠkVP pre 4.ročník 

ZŠ. 

 

Prítomní členovia klubu spoločne dôkladne prešli zadania Testovania 5 v školskom roku 2019/2020, 

pričom sa zamerali na náročnosť jednotlivých zadaní, ich súlad so súčasne platným Školským 



vzdelávacím programom ISCED 1 v 4.ročníku ZŠ. Vytvorili odporúčania pre vyučujúcich 

matematiky v 4.ročníku ZŠ s návrhom doplnenia častí tematických celkov týkajúcich sa geometrie do 

vyučovania matematiky. Vzhľadom na to, že na Súkromnej spojenej škole vyučujeme matematiku 

podľa metodiky prof. RnDr. Milana Hejného, CSc., v ktorej rozvíjame logické myslenie žiakov, 

väčšina úloh z Testovania 5 nie je pre nich náročná. Dôraz je potrebné klásť na rôzne formulácie úloh 

a  úlohy s viacerými podmienkami a podobne. V Hejného matematike nie je dostatočný priestor 

venovaný geometrickým úlohám, resp. geometrickej terminológii. Keďže aj geometria je predmetom 

Testovania 5, odporúčame vyučujúcim zaradiť do vyučovania aj uvedený tematický celok.  

 

Vyučujúce matematiky v 4.ročníku ZŠ sa dohodli, že svojim žiakom zadajú vypracovať mierne 

upravené zadanie Testovania 5 (bez úloh, ktoré ešte doteraz do vyučovania v 4.ročníku nezaradili) 

a na januárovom stretnutí klubu budú výsledky svojich žiakov analyzovať. Opätovné testovanie už aj 

s vynechanými úlohami žiakom dajú na konci školského roku. Výsledky z terajšieho a následného 

testovania porovnajú aj vyhodnotia.  

 

 

14. Závery a odporúčania: 
 

Stretnutie pedagogického klubu Matematika netradične bolo prínosné pre vyučujúcich ISCED 1 aj 

ISCED 2. Vyučujúce spoločne vypracovali Návrh spolupráce v rámci ISCED 1 a ISCED 2, v rámci 

ktorého uviedli aj význam vzájomných hospitácií učiteľov v primárnom a nižšom sekundárnom 

vzdelávaní. Považujú za potrebné, aby učiteľ v 4.ročníku navštívil vyučovaciu hodinu učiteľa 

v 5.ročníku a naopak s cieľom porovnať metódy a postupy používané v primárnom a nižšom 

sekundárnom vzdelávaní. Zároveň navrhli realizovať aj  vyučovaciu hodinu v 5.ročníku ZŠ s účasťou 

žiakov zo 4.ročníka ZŠ, aby žiaci zistili, čo ich v nasledujúcom školskom roku čaká a na čo sa majú 

pripraviť.  

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 29.11.2019 

17. Podpis  

18. Schválila  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

19. Dátum 30.11.2019 

20. Podpis  

 

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:  25.11.2019 

Trvanie stretnutia:  od 15.00 hod. do 18.00 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 

 


