
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 
4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. 

Cyrila a Metoda v Nitre 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V634 
6. Názov pedagogického klubu  5.6.1. Pedagogický klub matematickej 

gramotnosti 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 11.01.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 

Nitra 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

www.gcm.sk 

 

1. Manažérske zhrnutie: 
Januárové stretnutie klubu matematickej gramotnosti sa kvôli nepriaznivej pandemickej 
situácii konalo online formou prostredníctvom MS Teams. Stretnutie bolo venované 
hodnoteniu. Zamerali sme sa na vedomosti žiakov a fungovanie klubu matematickej 
gramotnosti.  

 
kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy, hodnotenie žiakov, SWOT analýza  

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

1. Hodnotenie úrovne vedomostí žiakov z matematiky. 
2. SWOT analýza fungovania klubu matematickej gramotnosti. 
3. Využitie medzipredmetových vzťahov vo výučbe matematickej gramotnosti. 
4. Príprava a zhodnotenie polročných previerok. 

 
 



K bodu 1 
Členovia klubu prezentovali aktuálnu úroveň dosahovaných vedomostí žiakov z matematiky 
a formy hodnotenia ich práce. Predstavili sme si aj ako formou otázok formatívne hodnotiť 
a nadviazať na žiakovo riešenie a nasmerovať ho k ďalšiemu postupu.  
 
K bodu 2 
Nakoľko išlo o posledné stretnutie v 1. polroku, pomocou zváženia silných a slabých stránok, sme 
sa snažili zhodnotiť činnosť klubu matematickej gramotnosti a stanoviť si smerovanie činnosti na 
klube matematickej gramotnosti v 2. polroku.  
 
K bodu 3 
 
V rámci medzipredmetových vťahov sa venujeme hlavne zapájaniu rôznych kontextových úloh 
z prírodovedných predmetov do vyučovania matematiky. Počas skupinovej práce sme 
rozpracovali návrh projektu žiackej meteorologickej stanice na našej škole.     
 
K bodu 4 
Jednotliví učitelia matematiky predstavili zloženie polročných písomných prác. Niektorí 
kolegovia predstavili aj ich vyhodnotenie a poukázali na miesta, v ktorých žiaci dosahujú slabšie 
výsledky.  
  

 

3. Závery a odporúčania: 
Aj prvý polrok zasiahla do fungovania školy pandémia COVID 19, čo malo za následok 
prerušenie vyučovania vo viacerých triedach. Uvedená skutočnosť negatívne ovplyvňuje štúdium 
žiakov. V druhom polroku sa chceme viacej zamerať na hľadanie nástrojov, ktoré by posilnili 
žiacku prípravu a podporili ich štúdium. Ďalej sa chceme naďalej venovať príprave spoločných 
vyučovacích hodín matematiky, či už v prezenčnej alebo online forme a implementácii nových 
poznatkov do vyučovania matematiky.      
  

  

4. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. 
5. Dátum 13.01.2022 
6. Podpis  
7. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. 
8. Dátum 13.01.2022 
9. Podpis  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              -

 

 

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Prijímateľ: Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre 

Kód ITMS projektu: 312011V634 

Názov pedagogického klubu: 5.6.1. Pedagogický klub matematickej gramotnosti 

 

 

 
 



PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  11. 01. 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. Prítomný prostredníctvom 
MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Peter Kopček  Prítomný prostredníctvom 
MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Lea Žáková  Prítomný prostredníctvom 
MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Jana Mitošinková  Prítomný prostredníctvom 
MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Andrea Molnárová Prítomný prostredníctvom 
MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

6. Mgr. Jozef Čujdík Prítomný prostredníctvom 
MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

7. Mgr. Viera Tibenská Prítomný prostredníctvom 
MS TEAMS 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


