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12. Manažérske zhrnutie: 

 

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

realizované dňa 30.09.2021 prezenčnou formou v trvaní 3 hodiny.  

Obsahové zameranie  - tvorba plánu práce klubu na školský rok 2021/2022, plánovanie dištančného 

vzdelávania, prenos informácií z absolvovaných vzdelávacích podujatí 

13. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie priebehu zasadnutia:   
Na zasadnutí dňa 30.09.2021 boli prítomní všetci členovia pedagogického klubu - Mgr. Kornélia 

Vojtaníková, Mgr. Ingrid Galeštoková, Mgr. Lenka Vargová, Mgr. Barbora Martičeková, Mgr. Silvia 

Antoliková a nová členka Mgr. Jana Sabolová.  Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Kornélia 

Vojtaníková oboznámila členov s obsahovým zameraním zasadnutia.  

Prerokované  body programu -  tvorba plánu práce klubu, tvorba rozvrhov jednotlivých tried SZŠ 

pre prípad dištančného vzdelávania, prenos informácií z absolvovaného podujatia – online 

konferencie Dva dni z didaktikou matematiky, ktorého sa zúčastnila Mgr. Kornélia Vojtaníková 

v dňoch 09.09.2021 – 10.09.2021.  

Zasadnutie začalo plánovaním činnosti klubu v školskom roku 2021/2022. Na základe zhodnotenia 

prítomných členiek klubu za najprínosnejšie aktivity v školskom roku 2020/2021 považovali 

vzájomnú diskusiu, obohacovanie sa o príklady dobrej praxe a námety na priamu činnosť so žiakmi 

počas vyučovania matematiky. Plán zo školského roku bol aktualizovaný a obohatený o zasadnutia, 

venované analýze učiva, potrebného pre prechod žiakov z primárneho do nižšieho sekundárneho 

vzdelávania. Vzhľadom na aktualizovaný termín celoštátneho Testovania 5 a Kompara pre 4.-



6.ročník ZŠ bol plán upravený tak, aby rešpektoval tieto termíny a umožnil prítomným vyučujúcim 

dôkladne prerokovať plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie testovania. Z diskusie o pláne práce klubu 

vyplynula okrem iného aj skutočnosť, že by bolo vhodné, ak by sa členkou klubu stala aj Mgr. Mária 

Kandráčová ako vyučujúca MAT v druhom ročníku SZŠ. Po jej prijatí do klubu by boli zastúpené 

všetky ročníky SZŠ a vzájomný prenos informácií by bol plynulejší. Vedúca klubu túto možnosť 

prerokuje s riaditeľkou školy a projektovou manažérkou.  

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

aktivite na vyučovacej hodine matematiky – šablónu šesťuholníkov, ktoré na svojich stranách majú 

zapísané príklady, resp. reprezentácie stredového čísla a žiaci ich majú priradiť. Uvedenú šablónu je 

možné využiť aj na vyučovacích hodinách iných vyučovacích  predmetov, napr. na precvičovanie 

slovných druhov, vybraných slov, pojmov z anglického jazyka a podobne. Prenos informácií 

z absolvovaných vzdelávacích podujatí pokračoval oboznámením o záveroch z Testovania 9 

a o vytvorení elektronickej databázy vzdelávacích materiálov na vyučovacie hodiny  - WILMA – 

Webové stránky Inšpirácií a odbornej Literatúry pre učiteľov Matematiky, ktorú vytvorili vyučujúci 

na Katedre aplikovanej informatiky univerzity v Bratislave. Do databázy sa postupne nahrávajú 

všetky bakalárske a záverečné práce absolventov matematických odborov na univerzite a je možné do 

nej prispieť aj vlastnými príspevkami, ktoré budú pred publikovaním preverené a schválené. Cieľom 

WILMY je ponúknuť učiteľom kvalitne spracované a overené zdroje materiálov, mnohokrát pilotne 

preskúšané v rámci záverečnej práce.  Ostatné informácie z absolvovanej konferencie budú 

prezentované na najbližšom zasadnutí klubu. 

Prítomné vyučujúce diskutovali aj o pripravovaných vstupných vedomostných testoch z matematiky 

a spracovali ich harmonogram. V primárnom vzdelávaní bolo potrebné testy iba aktualizovať, 

v prípade 6.ročníka SZŠ sa vstupný test tvoril nanovo s prihliadnutím na výučbu metodikou prof. 

RNDr. Milana Hejného, CSc. Novej vyučujúcej MAT, Mgr. Jane Sabolovej, bol vysvetlený postup 

pri realizácii vedomostných testov – poslanie vzoru vedúcej MZ, napísanie testu  so žiakmi, 

spracovanie javovej analýzy.  

V tretej časti vyučujúce spoločne vytvorili a prerokovali rozvrh online vyučovacích hodín v prípade 

zhoršenia pandemickej situácie a prípadného prerušenia prezenčného vyučovania. Vytvorené rozvrhy 

pre všetky triedy SZŠ boli odovzdané zástupkyni školy Mgr. Ingrid Galeštokovej.  

14. Závery a odporúčania: 
 

Oboznámiť sa s Plánom práce klubu Matematika netradične pre školský rok 2021/2022. Aktívne 

využívať online inšpirácie a zdroje učebných materiálov na vyučovacích hodinách. Prerokovať 

s projektovou manažérkou a riaditeľkou školy prihlásenie Mgr. Márie Kandráčovej do klubu od 

októbra 2021.  

15.  Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 07.10.2021 

17. Podpis  

18. Schválila   

19. Dátum 07.10.2021 

20. Podpis  

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 

MAT – matematika 

MZ – metodické združenie 

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:  30.09.2021 

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. 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 

5. Mgr. Lenka Vargová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

6.  Mgr. Jana Sabolová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 


