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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 v školskom roku 2020/2021. 

• Zdieľanie doterajších skúseností 

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

 

Program stretnutia:  

1. Úvodné privítanie  

Koordinátorka  PdK - Matematika všade okolo nás privítala prítomných na druhom  stretnutí 

klubu v školskom roku 2020/2021. 

2. Oboznámenie sa s témou zasadnutia a obsahovou náplňou  

Téma stretnutia: Diagnostika matematickej gramotnosti žiakov 

Rámcový program stretnutia: Zisťovanie úrovne matematickej gramotnosti žiakov po 

prerušení vyučovania z dôvodu COVID 19. 

3. Diskusia  

Matematickej gramotnosť žiakov je veľmi nízka. Žiaci nejavia záujem o zmenu stavu. Preto 

je potrebné sústavné podnecovanie a nabádanie k zmene. Diagnostika po mimoriadnom 

prerušení vyučovania ukázala veľké nedostatky vo vedomostiach. Preto je potrebné žiakov 

znova oboznamovať s pojmami a neustálym opakovaním fixovať pojmy už nadobudnutých  

vedomostí.  

4. Vytvorenie záverov a návrhy odporúčaní na ďalšie stretnutia  

Členovia navrhovali možnosti a metódy (hlavne hravou a nenásilnou formou), ktoré budú 

viesť k zlepšeniu stavu.  

5. Zadanie úloh pre nasledujúce zasadnutie  

V záverečnej fáze stretnutia členovia predniesli návrhy a odporúčania pre ďalšie stretnutia a 

rozdelili si úlohy v súvislosti s nasledujúcou témou. 

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 – 

Oboznámenie sa o možnostiach vzdelávania sa v matematickej gramotnosti.. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť  inkluz ívnosť  a rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávan iu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Pri j ímateľ:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov pro jek tu:  Tvorivé čí tanie a  prírodné vedy ako  nástro j  rozvoja 

kompetenci í  ž iakov ZŠ Tuhrina  

Kód ITMS pro jek tu:  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: 17.09.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


