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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Po trojročnom riešení projektu vstupujeme do nadstavbovej polročnej časti, počas ktorej 

sme sa zamerali na udržateľnosť jednotlivých aktivít, ktoré sa počas riešenia projektu 

ukázali ako prospešné. Nakoľko sme v pôdnom projektovom zámere mali naše aktivity 

rozpracované na tri školské roky, ale z dôvodu pandémie COVID 19 sa jednotlivé aktivity 

nemohli uskutočniť v plnom rozsahu, chceme v tomto školskom polroku jednotlivé 

aktivity znovu zrealizovať. Taktiež chceme hľadať prijateľnú formu ďalšieho vzdelávania 

učiteľov matematiky aj po skončení projektu. Novou výzvou, s ktorou sa ako vyučujúci 

matematiky stretávame sú žiaci, ktorí prichádzajú na našu školu po rozmanitej online 

výučbe na základných školách. Preto sa na kluboch matematickej gramotnosti chceme 

tejto téme prednostne venovať. V neposlednom rade chceme podporiť prácu s nadanými 

žiakmi a monitorovať výučbu projektových predmetov. 

            kľúčové slová: IKT, matematická gramotnosť, reflexia na online vzdelávanie, vstupný test 

z matematiky 



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

 
Plánovaný program 
 

1. Oboznámenie sa s prípravou a realizáciou matematických súťaží. 
2. Návrh zvyšovania matematickej gramotnosti a počtárskych zručností u žiakov prvých 

ročníkov. 
3. Zdieľanie skúseností z výučby matematiky v jednotlivých ročníkov. Vyhodnotenie práce 

členov PK 
 
K bodu 1 
Nakoľko v tomto školskom roku už nie sú realizované krúžky príprav na matematickú 
olympiádu, tak sme spolu diskutovali o vhodnej organizácii príprav a realizácie jednotlivých 
matematických súťaží.  
 
K bodu 2,  
Po dvoch rokoch online vzdelávania badať u žiakov prvých ročníkov nižšie osvojenie 
a precvičenie si jednotlivých matematických pojmov. Preto sme na klube matematickej 
gramotnosti diskutovali, ako tento trend zmapovať a navrhnúť jednotlivé opatrenie pre 
vyrovnanie jednotlivých rozdielov spôsobených online vzdelávaním.  
 
K bodu 3 
Taktiež u žiakov jednotlivých ročníkov sme chceli zhodnotiť úroveň osvojených pojmov, ako aj 
vhodné stratégie a opatrenie pre prácu s rozdielnymi úrovňami matematických poznatkov 
v jednotlivých triedach. 
  

 

 
13. Závery a odporúčania:  

 
V tomto nadstavbovom polroku sa chceme počas klubov matematickej gramotnosti venovať 
zvyšovaniu matematickej gramotnosti našich žiakov v post-pandemickom období a hľadať 
trvalo udržateľné formy práce, ktoré by prispievali ku kontinuálnemu vzdelávaniu sa 
v pedagogickej praxi. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Záznam z online stretnutia prostredníctvom aplikácie MS TEAMs.  
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Pr ior i tná  os:  Vzdelávan ie 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  19. 09. 2022 

Trvanie stretnutia: od    14:15 hod. do 17:15 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Kopček Peter  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Žáková Lea  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Andrea Molnárová  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Jozef Čujdík  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

6. Mgr. Viera Tibenská  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


