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11. Manažérske zhrnutie: 
Jednalo sa o druhé stretnutie v mesiaci január na ktoré bol presunutý hlavný januárový 
program. Stretnutie sa konalo dištančnou formou kvôli pandémii Koronavírusu 
prostredníctvom programu MS Teams. V období dištančného vzdelávania sa výmene 
skúseností venujeme na pravidelnej báze a ani aktuálne stretnutie nebolo výnimkou. 
Súčasťou klubu je aj zdieľanie dobrej pedagogickej praxe jednotlivých členov klubu 
a príprava vhodných online materiálov.  

 
kľúčové slová : dištančné vzdelávanie počas pandémie, digitálny obsah vzdelávania, MS Teams, 

matematické súťaže, polročné hodnotenie 

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

 
Program: 

1. Hodnotenie úrovne vedomostí žiakov z matematiky. 
2. Využitie medzipredmetových vzťahov vo výučbe matematickej gramotnosti. 
3. Príprava a hodnotiacich polročných previerok. 
4. Výmena skúseností 

K bodu 1 
V spoločnej diskusii sme sa venovali hodnoteniu vedomostí žiakov z matematiky. 
Zamerali sme sa na aktuálne didaktické problémy jednotlivých tried.  
 

K bodu 2  
K uvedenej problematike sme sa bližšie venovali na predchádzajúcom stretnutí spolu 
s pozvaným externým hosťom doc. Medovou. Na tomto stretnutí sme si zhrnuli 
poznatky a možnosti rozvíjania matematickej gramotnosti spolu s digitálnou 
gramotnosťou a algoritmickým myslením na informatike.  
 
K bodu 3 
K príprave polročných previerok sme sa venovali po stránke technickej, zabezpečenia 
vhodnej formy hodnotenia ako aj didakticko-metodickej. 
 
 
 
 
K bodu 4 



Výmena skúseností z praxe pozostávala z ukážky a spôsobe použitia nových funkcií 
v Edupage a MS Teams. Taktiež sme diskutovali o aktuálnych problémoch v dištančnom 
vzdelávaní,   

 
  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Nakoľko naďalej pracujeme formou dištančného vzdelávania klub matematickej gramotnosti sa 
prioritne venuje podpore a vzdelávaniu jednotlivých učiteľov v tejto oblasti. Stretnutie bolo 
zamerané na polročné zhodnotenie vzdelávania a činnosti pedagogického klubu. Do ďalšieho 
polroka chceme viacej spolupracovať v zdieľaní dobrej praxe a zároveň zabezpečiť ďalších 
externých prednášajúcich na aktuálne témy rozvoja matematickej gramotnosti.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  21. 01. 2021 

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. Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Kopček Peter Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Žáková Lea Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Mitošinková Jana Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Lucia Mockerová Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

6. Mgr. Jozef Čujdík Online prostredníctvom 

MS Teams 

Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

7. Mgr. Viera Tibenská Online prostredníctvom 

MS Teams 

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 

    

    

    

 


