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11. Manažérske zhrnutie: 

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

• Formulácia cieľov a úloh pedagogického klubu v školskom roku 2021/2022. 

• 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 poslednom  

stretnutí klubu. Zaželala členom klubu pevná zdravie a požiadala ich o dodržiavanie  opatrení 

v súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou (COVID 19).  

2. Oboznámenie sa s témou zasadnutia a obsahovou náplňou  

Téma stretnutia: Záverečné stretnutie 

Rámcový program stretnutia: Vyhodnotenie práce klubu v školskom roku 2021/2022. 

3. Diskusia 

          Projekt  Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja kompetencií žiakov ZŠ 

Tuhrina/ Pedagogický klub bol zameraný na rozvoj matematickej a finančnej gramotnosti. 

Členovia klubu si pri stretnutiach vymieňali skúsenosti z edukačného procesu, navrhovali nové 

možnosti a metódy, ktoré mali viesť k zlepšeniu matematickej a finančnej gramotnosti žiakov. 

Úvodný rok bol zameraný na využívanie poznatkov v bežnom živote. Pandemická situácia nás 

v nasledujúcich rokoch naučila pracovať online a osvojovať  si finančnú gramotnosť aj počas 

dištančnej formy vzdelávania. Členovia mali možnosť viesť žiakov: 

- k vlastnému získavaniu informácií prostredníctvom  skúmania, vyhľadávania   informačných 

zdrojov – knihy, encyklopédie,  mapy,  internet a pod. 

- smerovať k hodnoteniu praktických zručnosti využiteľných pre každodenný život  

- dodržiavať individuálny prístup k žiakom  

- spolupráca členov klubu pri tvorbe didaktických testov za účelom dosiahnutia maximálnej 

efektivity hodnotenia žiakov. 

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


- dištančné vzdelávanie žiakov s MP, výhody, nevýhody, eliminovanie nedostatkov dištančnej 

formy  vzdelávania 

Stanovené ciele boli aj napriek mimoriadnej situácií splnené.  

  

13. Závery a odporúčania: 

Projekt priniesol množstvo nových poznatkov, ktoré nám budú nápomocné aj v budúcnosti.  

   

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Marta Heredošová 

15. Dátum 07.03.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Marcela Marušová 

18. Dátum 07.03.2022 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  
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Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub – Matematika všade okolo nás 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 07.03.2022 

Trvanie stretnutia:    od 14:00 hod.  do  16:00 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 

    

    

    

 

 

 


