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1. Manažérske zhrnutie: 

Dané stretnutie bolo druhé v mesiaci máj a zároveň posledné v rámci polroku a trojročného 
obdobia. Na stretnutie sme si presunuli reflexiu na spoločne pripravenú a odučenú hodinu. 
Plánované záverečné hodnotenie budeme realizovať na stretnutí predmetovej komisie. 
Súčasťou stretnutia bolo hodnotenie doterajšej práce a plán na zachovanie spoločných 
stretnutí učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov.   
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2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
Plánovaný program 

1. Výmena skúseností 
2. Zosúladenie učebných plánov prírodovedných predmetov a matematiky. Návrh 

spoločných medzipredmetových projektov  
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 
Na úvod stretnutia sme sa navzájom informovali o vyučovaní v jednotlivých triedach.  
 
K bodu 2, 4 a 5 
Vzhľadom k posunu termínu klubu sa uvedeným bodom budeme podrobnejšie venovať na 
koncoročnom zasadnutí PK matematika-fyzika-informatika. 
 
K bodu 3 
Počas stretnutia sme zhodnotili, že počas prezenčnej výučby častejšie zapájame IKT do 
vyučovania, v porovnaní s obdobím pred dištančným vzdelávaním. 
 
K bodu 6 
Počas jednotlivých rokov sme sa na klube matematickej gramotnosti venovali prevažne 
plánovaným témam. Prax nám však ukazuje, že nie je možné presne naplánovať aktivity na dlhšie 
časové obdobie. O tom nás presvedčila aj pandémia COVID 19. Prácu členov klubu matematickej 
gramotnosti hodnotíme veľmi pozitívne.  
  

 

3. Závery a odporúčania:  
 

Práca v klube matematickej gramotnosti bola značne poznačená a v prvom roku aj pribrzdená 
pandémiou koronavírusu. Aj napriek tomu hodnotíme klub matematickej gramotnosti ako veľmi 
prospešný. Ukázalo sa to na spoločnom postupe počas prvého roku prechodu na online vzdelávanie, 
kde zdieľanie spoločných materiálov, postupov a vzájomné školenie sa v používaní IKT 
a matematických programov malo pozitívny vplyv na vyučovanie na našej škole.  
Veríme, že istá forma spolupráce a vytvorených schém pretrvá aj v nasledujúcich rokoch. Záruku 
tomu dáva aj nadviazaná spolupráca a zapojenie sa do viacerých aktivít spolu s Katedrou 
matematiky, UKF v Nitre. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Záznam z online stretnutia prostredníctvom aplikácie MS TEAMs.  

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              -
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  19. 05. 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. Mitošinková Jana  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

5. Mgr. Andrea Molnárová  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

6. Mgr. Jozef Čujdík  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

7. 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 

    

    

    

 


