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11. Manažérske zhrnutie: 
V mesiaci jún sme mali jedno plánované stretnutie klubu matematickej gramotnosti. Okrem 
plánovaných tém, sme sa venovali aktuálnym otázkam súvisiacim s ukončením školského 
roka poznačeným pandémiou koronavírusu. Taktiež sme reflektovali na používanie 
jednotlivých digitálnych technológií a digitálneho obsahu na prezenčnom vyučovaním 
matematiky.   

 
kľúčové slová : dištančné a prezenčné vzdelávanie počas pandémie, IKT a rozvoj matematickej 

gramotnosti  

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

 
Program: 

1. Výmena skúseností 
2. Príprava spoločného medzipredmetového projektu, matematika, informatika, 

fyzika 
3. IKT a rozvoj matematickej gramotnosti 
4. Kontrola plnenia časovo-tematických plánov - návrhy na ich úpravu. 
5. Vyhodnotenie maturitných skúšok, prijímacích skúšok, matematických súťaží 
6. Vyhodnotenie práce členov PK. 

 
 
 
K bodu 1 
 

Spoločné zdieľanie dobrej pedagogickej praxe a reflexia na svoju pedagogickú prax sa 
postupne stali pevnou súčasťou každého klubu matematickej gramotnosti. Je to dôležitý 
prvok v rámci ďalšieho vzdelávaniu učiteľov, v rámci ktorého si učitelia z praxe zvyšujú 
svoju odbornosť v rôznych oblastiach vedomostí učiteľa matematiky.  

 
K bodu 2  
Vzhľadom na neštandardný priebeh školského roku sa uvedená aktivita realizovala 
v redukovanej forme. Jednotlivý členovia klubu matematickej gramotnosti diskutovali 
o začlenení vytvorených medzipredmetových metodikách do pedagogickej praxe. 
 
K bodu 3 



Jednotlivý členovia klubu matematickej gramotnosti zhodnotili, že dané obdobie 
výrazne urýchlilo a rozšírilo implementáciu digitálneho obsahu do vyučovania 
matematiky. Počas stretnutia sme podrobnejšie analyzovali vplyv používanie IKT na 
rozvoj matematickej gramotnosti žiakov. 
 
K bodu 4 
Členovia klubu matematickej gramotnosti referovali o plnení tematických plánov 
učiteľa.  
 
K bodu 5 
Predseda PK zhodnotil konanie maturitných skúšok, prijímacích skúšok, matematických 
súťaží.   
 
K bodu 6 
Vedúci predmetovej komisie poďakoval členom za prácu počas náročného školského 
roku, ktorý bol poznačený pandémiou koronavírusu.  
 
  

 
  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu matematickej gramotnosti zhodnotili prácu počas celého školského roku a stanovili 
si ciele na ďalší školský rok, v ktorom by sa chceli viacej zamerať na aplikáciu teoretických 
poznatkov do pedagogickej praxe.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  07. 06. 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  

xxxx 

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 

    

    

    

 


