
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí aj žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 

Košice 

4. Názov projektu Učme deti učiť sa 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T329 

6. Názov pedagogického klubu  Matematika netradične 

7. Dátum zasadnutia pedagogického klubu 27.05.2021 

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: 

 

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

realizované dňa 27.05.2021 prezenčnou formou v trvaní 2 hodiny.  

Obsahové zameranie  - Tvorba slovného hodnotenia, aktualizácia výstupných vedomostných testov, 

zdieľanie príkladov dobrej praxe 

13. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie priebehu zasadnutia:   
Na zasadnutí dňa 27.05.2021 nebola prítomná členka klubu Mgr. Lenka Vargová z dôvodu 

lekárskeho vyšetrenia. Ostatní členovia boli prítomní.  Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. 

Kornélia Vojtaníková oboznámila členov s obsahovým zameraním zasadnutia.  

Prerokované  body programu -  tvorba slovného hodnotenia, aktualizácia výstupných 

vedomostných testov, zdieľanie príkladov dobrej praxe.  

Stretnutie bolo rozdelené do dvoch tematických celkov.  

V prvom tematickom celku  koordinátorka klubu prezentovala prítomným vyučujúcim niekoľko 

námetov na spestrenie vyučovacích hodín matematiky a rozvoj učiteľských zručností.  Oboznámila 

ich o možnosti zaregistrovať sa do Klubu Nadácie ZSE, ktorá sa od svojho vzniku snaží prispievať 

k zlepšovaniu vzdelávania na Slovensku a vstúpila do  spolupráce s neziskovou organizáciou Indícia. 

V rámci tejto spolupráce v dohľadnej dobe plánuje vytvorenie klubov Nadácie ZSE, ktoré budú 

určené pre učiteľov a pedagogických zamestnancov škôl z celého Slovenska. Hlavným cieľom týchto 

klubov bude vzájomné zdieľanie skúseností a prezentovanie inovatívnych prvkov a metód na školách. 

Zároveň budú pre členov odporúčané  aj odborné semináre a konferencie, ktoré v spolupráci so 



zaujímavými spíkrami pripraví Indícia. Svoj záujem môžu učitelia prejaviť e-mailom na adrese 

nadaciazse@indicia.sk. Koordinátorka klubu ďalej prezentovala zaujímavú webovú stránku 

https://www.contextminds.com/edu-sk , ktorá umožňuje učiteľom tvoriť a využívať pojmové mapy 

ako nástroj na rozvoj divergentného myslenia u žiakov. Aj samotní žiaci môžu tvoriť mapy z rôznych 

vyučovacích predmetov, a tak zlepšovať svoje schopnosti učiť sa, ktoré sú pre nich kľúčové. 

V súčasnej dobe medzi komunikačné prostriedky patria aj sociálne siete, jednou z nich je Facebook. 

Na tejto sociálnej sieti existuje množstvo odborných skupín, do ktorých sa učitelia môžu pridať 

a vzájomne si zdieľať materiály. Na stránke https://www.facebook.com/groups/uciteliamatematiky, 

napríklad učitelia základnej školy viedli diskusiu o využití hry pexeso na vyučovacích hodinách 

matematiky. Účastníci klubu si v praxi vyskúšali navrhované námety. Koordinátorka klubu ich 

oboznámila aj s hrou Matematické bingo a každému účastníkovi skopírovala pravidlá. Je to hra na 

rozvoj strategického myslenia, ktorej cieľom je umiestňovať náhodne vyberané čísla do tabuľky tak, 

aby v jednotlivých riadkoch, stĺpcoch, či diagonálach tvorili rady čísel s podobnými vlastnosťami 

(napr. deliteľnosť 3, párne čísla, atď.) Žiaci majú nad stratégiou uvažovať v skupinách.  

V druhej časti zasadnutia prítomné vyučujúce diskutovali o tvorbe slovného hodnotenia 

vyučovacieho predmetu matematika a pripravovali si predbežné formulácie hodnotenia do formuláru 

vysvedčenia v súlade s PYP. Následne aktualizovali vedomostné testy z vyučovacieho predmetu 

matematika, ktoré sa budú realizovať v období 07.06.-18.06.05 2021. Jednotlivé vyučujúce spoločne 

kontrolovali, či je obsiahnuté učivo v súlade s tým, čo si ich žiaci osvojili.  

14. Závery a odporúčania: 
 

Oboznámiť sa s prezentovanými aktivitami pre žiakov a overiť ich využiteľnosť so žiakmi SSŠ 

Starozagorská 8, Košice. Skompletizovať slovné hodnotenia žiakov SSŠ z vyučovacieho predmetu 

matematika. Zaslať finálne verzie vedomostných testov vedúcim MZ a PK v podmienkach SZŠ. 

  

15. Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 01.06.2021 

17. Podpis  

18. Schválila   

19. Dátum 01.06.2021 

20. Podpis  

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 

PYP – Primary Years Programme 

 

 

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 zasadnutia:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania zasadnutia:  27.05.2021 

Trvanie zasadnutia:  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. Barbora Martičeková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 


