
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

4. Názov projektu Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja 

kompetencii žiakov ZŠ Tuhrina 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S174 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub – Matematika všade okolo nás  

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 15.06.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou Tuhrina 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Marcela Marušová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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 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 poslednom  

stretnutí klubu v školskom roku 2020/2021. 

2. Oboznámenie sa s témou zasadnutia a obsahovou náplňou  

Téma stretnutia: Vyhodnotenie činnosti klubu 

             Rámcový program stretnutia:  : Diskusiu, objasňovanie a hľadanie možností ako pomôcť     

             žiakom v rozvoji ich matematickej a finančnej gramotnosti. 

Počas celého školského roka boli pedagogické kluby zamerané na zlepšenie matematickej 

a finančnej gramotnosti žiakov s mentálnym postihnutím.  

Vzdelávanie v oblasti finančnej a matematickej gramotnosti je dôležitou témou pre všetkých 

žiakov a je potrebné sa jej systematicky venovať. Ako sa naučiť správne hospodáriť 

s peniazmi? Ako vedieť správne a rozumne nakúpiť? To boli  hlavné myšlienky projektu pre 

žiakov s mentálnym postihnutím. Zameriavali sme sa na reálne situácie z každodenného 

života, s ktorými sa žiaci bežne stretávajú – od dennodenného nakupovania,  správnom 

výpočte potrebného materiálu na rekonštrukciu, použitia vreckového na svoje vlastné potreby 

až po podieľanie sa na rodinnom rozpočte. Žiakom sme ukázali ako funguje rodinný rozpočet, 

koľko stoja energie, telefonovanie a iné potreby každodenného života, ako si správne vybrať 

z množstva produktov, koľko financií je potrebných na chod domácnosti a aká dôležitá je 

finančná rezerva. Mimoriadne okolnosti súvisiace s COVID 19 nás naučili využívať 

bezhotovostné platby, nákup cez internet a nakupovanie na dlhšie časové obdobie.   
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Diskusia  

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

stretnutie.   

13. Závery a odporúčania: 

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

a prakticky využiteľným poznatkom. 
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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: 15.06.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


