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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na novembrovom stretnutí klubu matematickej gramotnosti sme pokračovali v diskusii 
o problémoch, ktorým žiaci čelia pri vyučovaní matematiky, ako aj v extra hodnách 
v jednotlivých ročníkoch. Taktiež pokračujeme v koordinácii matematických súťaži.  

    

   kľúčové slová: IKT, matematická gramotnosť, matematické súťaže, extra hodiny 

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

1. Diagnostikovanie problémov pri vyučovaní matematiky v triedach. 
2. Analýza výučby extra hodín v jednotlivých ročníkoch. 
3. Matematické súťaže – priebeh a realizácia.  
4. Analýza hodiny – Lesson study. 

 



 
 
K bodu 1 
Problematike ťažkostí pri učení matematiky sa systematicky venujeme a hľadáme prijateľné 
riešenia či už v podobe doučovania, alebo formou e-lerningu. 
 
K bodu 2 
V rámci nadstavbového roku riešenia projektu prebieha výučba extra hodín už štvrtý rok. 
Spoločne sa zamýšľame, ktoré jej časti by boli vhodné implementovať aj do vyučovania 
matematiky po skončení projektu. 
 
 
K bodu 3 
Domáce kolá matematických súťaží sú v plnom prúde. Okrem matematických olympiád 
a Pytagoriády sme sa rozhodli zapojiť aj do matematického náboja Junior. Na stretnutí sme 
okrem iného riešili aj praktické zabezpečenie súťaží pomocou Edupage.  
 
K bodu 4 
Nakoľko sa uvedený bod z minulého stretnutia presunul, nebola realizovaná ani analýza hodiny.  
  

 

 
13. Závery a odporúčania:  

 
Aj vzhľadom na ukončenie podpory klubov matematickej gramotnosti vo februári budúceho roka 

hľadáme udržateľnú formu ďalšieho vzdelávania a stretávania sa učiteľov matematiky, na ktorej 

by mohli zdieľať príklady dobrej praxe. Z časového hľadiska je náročné podrobne sa venovať 

jednej vyučovacej hodine, jej odučeniu a následnej analýze. Uvedené skutočnosť si uvedomujeme 

aj pri realizácii tohto projektu. Chceme však v tomto úsilí aj naďalej pokračovať a popri 

každodennej agende a venovaniu sa talentovaným, ako aj slabšie prospievajúcim žiakom neustále 

zlepšovať výsledky z matematiky a teda aj matematickej gramotnosti.  

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. 
15. Dátum 22.11.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Radoslav Rusňák 
18. Dátum 22.11.2022 
19. Podpis  

 

 

 

 

 



 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Záznam z online stretnutia prostredníctvom aplikácie MS TEAMs.  

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              -

 

 

Pr ior i tná  os:  Vzdelávan ie 

Špecifi cký cieľ:  1.1.1 Zvýšiť  inkluzívnosť a  rovnaký pr ístup ku 
kval i tnému vzdelávan iu a  z lepšiť  výsledky a  
kompet encie det í  a  ž iakov 

Pr i jímateľ: Spojená katol ícka škola ,  Far ská 19, 949 01 Nitr a 

Názov projektu:  Zvýšen ie kval i ty vzdelá van ia na  Gymnáziu sv.  Cyr i la  
a  Metoda v Ni t r e 

Kód ITMS projektu:  312011V634 

Názov pedagogi ckého klubu:  5.6.1. Pedagogický klub mate matickej gramotnosti  

 

 

 
 



PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  21. 11. 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 

    

    

    

 


