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2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 
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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  PdK – Matematika všade okolo nás privítala prítomných na druhom stretnutí klubu. 

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

okolo nás 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s  rámcovým plánom klubu, predbežnými termínmi 

a dĺžkou trvania jednotlivých stretnutí.  

3. Diskusia  

U žiakov je dôležité rozvíjať matematické myslenie. To je nevyhnutné pri riešení každodenných 

problémov v rôznych životných situáciách a zároveň žiakov pripravuje na samostatné získavanie 

poznatkov a ich využívanie v reálnom živote. Cesta k úspechu smeruje cez hry a súťaže, na 

ktorých sa žiaci môžu veľa naučiť a dospieť tak v konečnom dôsledku k zvyšovaniu svojej 

životnej úrovne. 

4. Vytvorenie záverov a návrhy odporúčaní na ďalšie stretnutia 

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

stretnutie. 

 

 

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


13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov pedagogického klubu – Matematika všade okolo nás viedlo  k zaujímavým a 

prakticky využiteľným poznatkom. Na ďalšie stretnutie je navrhnutá téma – Zisťovanie úrovne 

matematickej gramotnosti žiakov. 
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16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Marcela Marušová 
18. Dátum 26.09.2019 
19. Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 26.09.2019 

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 

    

    

 

 


