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11. Manažérske zhrnutie: 
V mesiaci apríl sme mali jedno plánované stretnutie klubu matematickej gramotnosti. 
Okrem naplánovaným témam sme sa venovali aj aktuálnym otázkam vyučovania 
matematiky a matematickej gramotnosti počas dištančného vzdelávania.  

 
kľúčové slová : dištančné vzdelávanie počas pandémie, ďalšie vzdelávanie učiteľov, finančná 

matematika,    

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

 
Program: 
1. Výmena skúseností . 
2. Príprava praktických úloh a pracovných listov s využitím čitateľskej a finančnej 

gramotnosti. 
3.  Návrh a príprava spoločného interdisciplinárneho žiackeho projektu z predmetov  

matematika, fyzika, informatika. 
 
 
 
K bodu 1 
 
Ako sme si zvykli počas klubu matematickej gramotnosti, jednotlivý členovia predstavili príklady 
dobrej pedagogickej praxe zo svojich hodín, alebo prezentovali aktuálny pedagogický problém, 
s ktorým sa počas vyučovania stretli.  

 
K bodu 2  
K uvedenej téme sme prediskutovali skúsenosti jednotlivých členov klubu matematickej 
gramotnosti s rozvíjaním čitateľskej a finančnej gramotnosti na hodinách matematiky. 
Jednotlivé skúsenosti členovia pedagogického klubu zapracovali do vlastných učebných 
materiálov a pracovných listov.   
 
 
 
K bodu 3 



Členovia klubu diskutovali nad vhodnosťou jednotlivých tém na interdisciplinárny 
projekt na hodinách matematika, informatika a fyzika. 
 
  

 
  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vzhľadom na pokračujúce dištančné vzdelávanie klub matematickej gramotnosti sa naďalej venuje 
podpore a vzdelávaniu učiteľov online. Po skúsenostiach z dištančného vzdelávania sa chceme 
zamyslieť nad zapracovaním niektorých digitálnych technológií aj do prezenčného vyučovania.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. 
15. Dátum 23.04.2021 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  22. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od    14:00 hod. do 17:00 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 

    

    

    

 


