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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Stretnutie sa konalo dištančnou formou kvôli pandémii Korona vírusu prostredníctvom 
programu MS Teams. Na stretnutí sme mali dve nosné témy. V období dištančného 
vzdelávania sa na pravidelnej báze venujeme zdieľaniu aktuálnych technických 
a metodických problémov a ani aktuálne stretnutie nebolo výnimkou. Zamerali sme sa na 
novovzniknuté hodiny ako sú objavná matematika, matematická gramotnosť a finančná 
matematika. Súčasťou klubu je aj zdieľanie dobrej pedagogickej praxe jednotlivých 
členov klubu a príprava vhodných online materiálov. Členka klubu, Mgr. Lucia 
Miklášová, sa medzičasom vydala a zmenila si meno na Mgr. Lucia Mockerová. Srdečne 
jej gratulujeme a prajeme novomanželom veľa Božieho požehnania do spoločného života. 

 
kľúčové slová : dištančné vzdelávanie počas pandémie, digitálny obsah vzdelávania, MS Teams, 

matematické súťaže, lesson study – príprava otvorenej hodiny 

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

 
Program: 

1. Diagnostikovanie problémov pri vyučovaní matematiky v triedach.  
2. Analýza výučby extra hodín v jednotlivých ročníkoch. 
3. Matematické súťaže, práca krúžkov matematickej olympiády. 
4. Prerokovanie maturitných tém. 
5. Spoločná príprava otvorenej hodiny. 

 
1. Jednotliví členovia klubu matematickej gramotnosti prezentovali svoje skúsenosti 

s dištančnou výučbou, metodikou, klasifikáciou a skúsenosťami s rozsiahlou 
diskusiou.   

2. Vyučujúci na jednotlivých hodinách prezentovali jednotlivé ukážky práce na 
novovzniknutých extra hodinách. Taktiež spomenuli sťaženosť situácie s výučbou 
počas dištančného vzdelávania.  

3. Krúžky matematickej olympiády ako aj iné aktivity sú počas pandémie pozastavené. 
Príprava na matematickú olympiádu v jednotlivých triedach prebieha mimo projektu. 
Na stretnutí sme diskutovali o práci jednotlivých ročníkov.  

4. Prerokovanie maturitných zadaní sa presunulo na stretnutie predmetovej komisie, 
nakoľko nie všetci pedagógovia predmetovej komisie sú aj členovia klubu 
matematickej gramotnosti.  

5. Na stretnutí sme sa venovali spoločnej príprave témy: Vedecký zápis čísla. Na 
uvedenú tému sme vypracovali aj spoločnú prípravu, ktorá bude následne odučená 
dvomi vyučujúcimi.   

 
  

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Nakoľko naďalej pracujeme formou dištančného vzdelávania klub matematickej gramotnosti sa 
prioritne venuje podpore jednotlivých učiteľov v tejto oblasti. V ďalšej práci by sme chceli 
pilotne pripravenú hodinu aj odučiť a na konkrétnej hodine rozanalyzovať jednotlivé jej časti 
a navrhnúť metodické zlepšenia. Uvedená činnosť môže slúžiť aj ako nástroj ďalšieho 
vzdelávania učiteľov zo svojej pedagogickej praxe.   
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Prílohy: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  23. 11. 2020 

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. 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 

    

    

    

 


