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správy 
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-
pedagogickych-klubov/ 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

• Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu – Matematika všade okolo nás 

• Formulácia cieľov a úloh pedagogického klubu  

• Závery a odporúčania 

 

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

 

Program stretnutia:  

1. Úvodné privítanie  

Vedúca klubu privítala prítomných na treťom stretnutí klubu Matematika všade okolo nás. 

2. Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu - Matematika všade 

okolo nás 

Téma stretnutia: Diagnostika matematickej gramotnosti  žiakov 

Rámcový program stretnutia: Zisťovanie úrovne matematickej gramotnosti žiakov 

OECD PISA: „Matematická gramotnosť je schopnosť jedinca rozpoznať a pochopiť úlohu 

matematiky vo svete, robiť zdôvodnené hodnotenia, používať matematiku a zaoberať sa ňou 

spôsobmi, ktoré zodpovedajú potrebám života konštruktívneho, zaujatého a rozmýšľajúceho 

občana“ (Koršňáková, P. a kol., 2004). U žiakov s MP sa stretávame celkovo s nízkou 

úrovňou matematickej gramotnosti. Zhoršuje ju aj nízka čitateľská gramotnosť. Žiak 

nedokáže spracovať písaný text a vytvoriť si reálny obraz o zadaní úlohy. Preto je potrebné 

súbežné venovanie sa CGT ako aj matematickej gramotnosti žiakov. Členom klubu sa 

odporúča pracovať s publikáciou: Zbierka úloh s názvom Matematika pre život. Je 

zameraná na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania. 

Publikácia je výsledkom projektu KEGA 165-016PU-4/2010 s názvom Matematika pre život 

- cesty rozvíjania matematickej gramotnosti žiakov primárnej školy v kontexte 

medzinárodných výskumov OECD PISA a IEA TIMSS, ktorý bol riešený na Katedre 

matematickej edukácie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci jeho 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/


riešenia boli vytvorené návrhy súborov úloh, ktorých kontext vychádza zo situácií reálneho 

života žiakov. Úlohy sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 1. 

stupeň základnej školy v Slovenskej republike – ISCED 1 – primárne vzdelávanie, t. j. 

korešpondujú s odporúčaným vzdelávacím štandardom z matematiky pre 1.- 4. ročník ZŠ (5. 

- 9. ročník ŠT variant A). Členovia klubu za pomoci tejto publikácie budú zisťovať 

matematickú úroveň žiakov ZŠ s MŠ Tuhrina. 

3. Diskusia  

Členovia majú možnosť využívať informácie z verejných zdrojov (internet) 

https://www.yumpu.com/xx/document/read/15329713/matematika-pre-zivot-zbierka-
uloh-na-rozvoj-matematickej- 
 

13. Závery a odporúčania: 

V diskusii a záverečnej fáze stretnutia tvorili pedagógovia návrhy a odporúčania na ďalšie 

              stretnutie. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýš i ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr ístup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepš i ť  výs ledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov projektu:  Tvorivé čí tanie a  prírodné vedy ako  nástro j  rozvoja 

kompetenci í  ž iakov ZŠ Tuhrina  

Kód ITMS projektu :  312011S174  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub – Matematika všade okolo nás 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 07.10.2019 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod.  do  17:00  hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Marcela Marušová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Magdaléna Glankovičová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Marta Heredošová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

    

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 

 


