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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na zhodnotenie a analýzu činnosti klubu za školský rok 2020/2021, 

ako aj námety na ďalšie činnosti klubu v nasledujúcom školskom roku. 

 

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

 zhodnotenie činnosti klubu 

 námety na témy stretnutí v ďalšom školskom roku 

 diskusia 

 

Uplynulý školský rok sa niesol v prevažnej miere riešením problémov súvisiacich s dištančným 

vzdelávaním. Táto forma vyučovania sa preniesla do všetkých tém stretnutí klubu. Učitelia si 

vymieňali skúsenosti s týmto pre nich aj pre žiakov novým spôsobom výučby, ktorým sa vzdelávalo 

prevažnú väčšinu školského roka. V súvislosti so sprístupňovaním učiva boli v rámci klubu 

vypracované vzdelávacie materiály z niektorých tematických celkov matematiky. Na zasadnutiach 

klubu bol priebežne prerokovávaný ich obsah, prehľadnosť a náročnosť. Špeciálne sa zasadnutia 

klubov venovali tematickým celkom planimetria, stereometria, výrazy a grafy funkcií. Zadefinovali 

sa najdôležitejšie pojmy a vzťahy z daných tematických celkov, analyzovali sa učivá, ktoré žiakom 

spôsobujú problémy a navrhovali sa riešenia na zjednodušené sprístupňovanie učiva. Dôležitou témou 

bola aj premena jednotiek. Toto učivo úzko súvisí so všetkými odbornými predmetmi vyučovanými 

na technickej škole. Medzipredmetové vzťahy boli nielen témou jedného stretnutia klubu, ale 

prenášali sa aj do iných obsahov stretnutí., napríklad týkajúcich sa motivácie žiakov.  

Členovia klubu si na svojich stretnutiach vymieňali skúsenosti s hodnotením žiakov počas 

dištančného vzdelávania, analyzovali výsledky polročnej a priebežnej klasifikácie a hľadali spôsoby 

pre zlepšenie vzdelávacích výstupov. Diskutovali o moderných aktivizujúcich metódach a formách 
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práce so žiakmi, navrhovali témy na projektové a skupinové vyučovanie. Dôležitými témami bolo 

využívanie IKT a internetu vo vyučovacom procese bez ktorých by sa tento školský rok nedalo 

komunikovať so žiakmi a sprístupňovať im nové učivo. 

Prítomní učitelia zhodnotili činnosť klubu za prínosnú a vyzdvihli úspešnú spoluprácu počas 

doterajších stretnutí, ako aj mimo nich. V práci klubu budú pokračovať aj v školskom roku 

2021/2022. Navrhli ďalšie matematické oblasti, ktorým by sa chceli podrobnejšie v budúcom 

školskom roku venovať (rovnice, matematické vzorce, mocniny a štatistika). Tiež sa plánujú zaoberať 

slovnými úlohami, ktoré zvyšujú rozvoj čitateľskej gramotnosti v kontexte s matematikou 

a odbornými predmetmi.  

Členovia klubu v diskusii navrhli v ďalšom školskom roku vytvoriť testy overujúce matematickú 

a finančnú gramotnosť žiakov. Tiež sa chcú aktívne so žiakmi zapájať do projektu e-test, pretože to 

už v súčasnosti umožňuje technické vybavenie školy počítačmi a internetové pripojenie v učebniach 

výpočtovej techniky. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na záverečnom zasadnutí klubu sa prítomní učitelia zhodli, že výmena skúseností počas stretnutí bola 

pre ich pedagogickú prácu prínosom. Činnosť klubu bola orientovaná na skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu na SOŠ technickej v Tlmačoch a v tomto zameraní plánujú členovia 

pokračovať aj v budúcom školskom roku. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  22. 06. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


