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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 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 ďalšom  stretnutí 

klubu v školskom roku 2020/2021. 

2. Oboznámenie sa s témou zasadnutia a obsahovou náplňou  

Téma stretnutia: Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja matematickej 

gramotnosti žiakov základnej školy 

             Rámcový program stretnutia:  Informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania 

Aktuálne možnosti štúdia sú stále obmedzené mimoriadnou situáciou súvisiacou s COVID 

19. Momentálne MPC ponúka tieto možnosti online vzdelávania: 

 

 

Metodicko-pedagogické centrum podľa usmernenia, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, 

link:https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu, a v záujme prevencie 

šírenia koronavírusu pozastavilo realizáciu vzdelávacích podujatí prezenčnou formou 

a zabezpečuje vzdelávanie online formou. MPC pripravilo pre pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov nové formy online vzdelávania: 

 

• KONZULTÁCIE (okrem možností telefonických a emailových konzultácií ponúka 

aj online konzultačné miestnosti) 

• UČITEĽSKÉ FÓRA (online priestor na diskusiu) 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu


• WEBINÁRE – vzdelávacie online podujatia, ktoré sú určené pre prihlásených 

účastníkov vzdelávania. 

Všetci členovia tak majú možnosť zúčastniť sa ponúkaného vzdelávania. Napr.: 

 

 

 

 

 
Ponuka je vzhľadom na situáciu stále obmedzená. Od dnešného dňa sa znova uvoľňujú 

opatrenia a tak môžeme očakávať aj rozšírenie ponuky vzdelávania. Členovia tak musia 

pravidelne sledovať aktuálne ponuky. 

 

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.  

Téma ďalšieho stretnutia: Matematika v praxi 

Rámcový program stretnutia: Reálne využívanie získaných vedomostí v praxi. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 19.04.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


