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1. Manažérske zhrnutie: 
V mesiaci september bolo plánované jedno stretnutie pedagogického klubu matematickej 
gramotnosti. Nakoľko sa jednalo o prvé stretnutie v tomto školskom roku, súčasťou bolo aj 
plánovanie aktivít na daný školský rok ovplyvnených pandémiou COVID 19. Nosnou témou 
zostáva rozvoj matematickej gramotnosti našich žiakov. Na prvom stretnutí sme mali aj 
pozvaných hostí z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, ktorí mám prišli porozprávať 
o celoeurópskej aktivite - o takzvaných „Matematických prechádzkach“.  
Uvedenú aktivitu sme si aj vyskúšali v teréne. 
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2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
Plánovaný program 

1. Prerokovanie plánov práce. 
2. Návrhy na doplnenie. 
3. Prerokovanie tematických plánov jednotlivých ročníkov. 
4. Oboznámenie sa s prípravou a realizáciou matematických prechádzok. 

 



Na úvod sme v našom klube privítali novú členku Mgr. Andreu Molnárovú. Počas stretnutia sme 
zosumarizovali a prerokovali plán práce pedagogického klubu matematickej gramotnosti a iné 
aktivity naplánované v projekte zamerané na matematiku. Zamerali sme sa najmä na obmedzenia, 
ktoré prináša pandémia COVID 19, nakoľko viaceré hromadné podujatia môžu byť obmedzené 
alebo zrušené. Zadelili sme si úlohy a stanovili termíny realizácie v školskom roku 2021/2022.  
 
Hlavným bodom úvodného stretnutia bola prezentácia s názvom „Matematické prechádzky“. 
Počas prednášky sme si predstavili základné charakteristiky a obsah matematických prechádzok 
a jenu takúto prechádzku sme si aj vyskúšali, vyriešili v okolí našej školy. Dohodli sme sa, že 
uvedenú aktivitu pripravíme aj pre našich žiakov na predmete Objavná matematika/Matematika. 
Odučenú hodinu potom zhodnotíme na nasledujúcom stretnutí klubu matematickej gramotnosti.  
Tematické plány pre jednotlivé ročníky boli schválené na začiatku školského roka na zasadnutí 
predmetovej komisie. 
 
 
  

 

3. Závery a odporúčania: 
 

Tretí rok práce pedagogického klubu matematickej gramotnosti je poznačený pretrvávajúcou 
pandémiou vírusu COVID 19. Ďalej počas riešenia projektu došlo už k zmene ďalších členov klubu 
matematickej gramotnosti. Na zmenu týchto podmienok reagujeme jednak úpravou aktivít, jednak 
posilnením IKT kompetencií pedagógov, ako aj podporu reflexie na vlastnú odučenú prax. Ide 
nielen o oblasť rozvoja IKT kompetencií, ktoré boli plne využité počas pandémie COVID 19. 
Pokiaľ nám to situácia dovolí, chceme uvedené ciele pilotne overovať počas bežnej výučby 
a vyhodnotiť formou nástrojov didaktického výskumu. 
Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu sa ďalšie stretnutia Klubu matematickej gramotnosti 
môžu konať online formou prostredníctvom MS TEAMs.  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Záznam z online stretnutia prostredníctvom aplikácie MS TEAMs.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  20. 9. 2021 

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 

    

    

    

 


