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12. Manažérske zhrnutie: 

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

realizované dňa 07.04.2022 prezenčnou formou v trvaní 3 hodín.  

Obsahové zameranie  - Analýza výsledkov žiakov 5.ročníka v testovaní KOMPARO, oboznámenie 

sa s výučbovými pomôckami, príprava organizačného zabezpečenia súťaže Matematický Klokan. 

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

Na zasadnutí dňa 07.04.2022 boli prítomní šiesti členovia pedagogického klubu - Mgr. Kornélia 

Vojtaníková, Mgr. Silvia Antoliková, Mgr. Jana Sabolová, Mgr. Barbora Martičeková. Mgr. Mária 

Kandráčová aj nová členka Mgr. Zuzana Richterová.  Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Ingrid 

Galeštoková bola neprítomná zo zdravotných dôvodov. Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. 

Kornélia Vojtaníková oboznámila členov s obsahovým zameraním zasadnutia.  

Prerokované  body - analýza výsledkov žiakov 5.ročníka v testovaní KOMPARO, oboznámenie 

novej členky Mgr. Zuzany Richterovej s výučbovými pomôckami, príprava organizačného 

zabezpečenia súťaže Matematický Klokan.   

V prvej časti zasadnutia Mgr. Kornélia Vojtaníková poskytla prítomným vyučujúcim predbežné 

výsledky z testovania KOMPARO pre žiakov 5.ročníka, ktoré boli doručené elektronickou  poštou 

a obsahovali iba percentuálnu úspešnosť jednotlivých žiakov. Oficiálne výsledky, ktoré  obsahujú aj 

výsledky školy v porovnaní s ostatnými školami v Slovenskej republike, budú doručené do 30. apríla 

2022. Výsledky boli uvedené podľa súťažných kódov, preto bolo potrebné ich priradiť ku 

konkrétnym menám žiakov. Vo všeobecnosti z výsledkov vyplýva, že žiaci mali väčšiu percentuálnu 



úspešnosť v matematike ako v slovenskom jazyku. Väčšina žiakov dosiahla percentuálnu úspešnosť, 

zodpovedajúcu stupňu hodnotenia chválitebný až dobrý. Vo výnimočných prípadoch žiaci dosiahli 

veľmi slabé výsledky, preto vyučujúce navrhli možnosť overiť si výsledky u organizátora súťaže. 

Z dôvodu strojového vyhodnocovania sa mohlo stať, že stroj chybne prečítal odpovede žiakov. 

Koordinátorka klubu preto elektronicky kontaktovala organizátorov súťaže a žiadala preskúmanie 

predmetných odpoveďových hárkov. Najúspešnejším žiakom z matematiky bol Adam Kristián Širilla 

z V.B triedy SZŠ s percentuálnou úspešnosťou 95%. V slovenskom jazyku najlepšie výsledky 

dosiahol Oliver Basanda z V.A triedy SZŠ s percentuálnou úspešnosťou 85%. Dňa 28.04.2022 sa 

testovania KOMPARO zúčastnia aj žiaci 4. a 6.ročníka SZŠ. Je preto nevyhnutné ich na danú 

skutočnosť pripraviť, riešiť s nimi vzorové zadania z predošlých ročníkov a precvičiť správne 

vypĺňanie odpoveďových hárkov.   

V druhej časti zasadnutia  vyučujúce matematiky prezentovali novej členke klubu(,) Mgr. Zuzane 

Richterovej materiálne pomôcky, evidované v knižnici SZŠ, ktoré je možné použiť pri výučbe 

matematiky, napr. penové zlomky, drievka, geometrické tvary, kartičky s pomocnými úlohami a pod. 

Medzi pomôcky patrí aj stolná hra ABAKU, pri ktorej žiaci precvičujú  vzťahy medzi číslami, tvoria 

počtové príklady  s využitím základných matematických operácií. Mgr. Kornélia Vojtaníková v tejto 

súvislosti  prezentovala aj webstránku www.abaku.cz , na ktorej je možné bezplatne stiahnuť 

pracovné a metodické listy k prostrediu ABAKU pre žiakov primárneho aj nižšieho sekundárneho 

vzdelávania. Stránka poskytuje aj možnosti vzdelávania pre učiteľov – webináre. Vedúca klubu tiež 

poskytla členom  logické úlohy na precvičovanie logického myslenia u žiakov.  

V tretej časti zasadnutia vyučujúce spoločne pripravili organizačné zabezpečenie súťaže 

Matematický Klokan. Z dôvodu chyby tlače v zadaniach pre 1.ročník ZŠ bolo potrebné skopírovať 

a prelepiť zadanie chybnej úlohy. Vyučujúce spoločne naplánovali postup pri zadávaní úloh pre 

žiakov, organizáciu distribúcie a zbierania vyplnených odpoveďových hárkov. Súťaž sa realizuje 

celoplošne v Slovenskej republike dňa 11.04.2022. Neprítomní žiaci môžu úlohy riešiť online  

z domu. 

  

14. Závery a odporúčania: 

Zapojiť žiakov 4. a 6. ročníka SZŠ do celoslovenského testovania KOMPARO, pripraviť vzorové 

testy na precvičovanie pre žiakov. Preštudovať si materiály na webstránke www.abaku.cz, pri 

vyučovaní využívať materiálne pomôcky, ktoré sú v dispozícii v zborovni školy. Zrealizovať súťaž 

Matematický Klokan v súlade s organizačným zabezpečením.  

15.  Vypracovala  Mgr. Kornélia Vojtaníková 

16. Dátum 21.03.2022 

17. Podpis  

18. Schválila   

19. Dátum 21.03.2022 

20. Podpis  

Legenda skratiek: 

SZŠ - Súkromná základná škola 

 

Prílohy: 
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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:  07.04.2022 

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. Zuzana Richterová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Jana Sabolová 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

6. Mgr. Barbora Martičeková 
 Súkromná spojená škola 

Starozagorská 8, Košice 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


