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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Anotácia: 

Oboznámenie členov klubu s plánom práce na príslušný polrok, činnosť klubu, pravidlá priebehu 

jednotlivých stretnutí, zdieľanie pedagogických skúsenosti. 

 

Kľúčové slová: projekt, klub učiteľov matematiky a práce s informáciami, plán práce na príslušný 

školský rok , harmonogram stretnutí, činnosť klubu a jeho jednotlivých členov, pravidlá priebehu 

stretnutí, pedagogické skúsenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-tempe-vedomostnej-spolocnosti
https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-tempe-vedomostnej-spolocnosti


 

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

Program stretnutia klubu: 

 

1. Úvod 

2. Činnosť pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami 

3. Organizácia práce a rozdelenie činnosti 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1: 

      Prvé stretnutie klubu sa uskutočnilo 30.09.2020  v kancelárii riaditeľky školy SOŠ 

automobilovej na Moldavskej ceste 2 v Košiciach. 

      V úvode  stretnutia Mgr. Daniela Filčáková  privítala  prítomných členov klubu, ktorý  

bude v školskom roku 2020/2021 pracovať v tomto zložení: RNDr. Jana Vargová, Ing. Silvia  

Kravcová, Ing. Katarína Szabóová, Ing. Milan Kanát, Mgr. Zuzana Černická a Mgr. Daniela  

Filčáková – vedúca klubu.  

              

             K bodu 2: 

     Členovia klubu sa oboznámili  s hlavnými úlohami, cieľmi a zameraním klubu matematiky  

a práce s informáciami. V školskom roku 2020/2021 rámcový program obsahuje  10  stretnutí.  

Klub bude zasadať pravidelne raz v kalendárnom mesiaci.  

 

           K bodu 3: 

    Termíny stretnutí  budú zodpovedať harmonogramu  klubu a sú naplánované  po vyučovacej  

povinnosti všetkých členov klubu. V mimoriadnom prípade na základe neočakávaných  

okolností ( uzatvorenie prevádzky  školy z dôvodu pandémie ) alebo z dôvodu iných   

pracovných povinností  bude dátum stretnutia pozmenený. Členovia klubu boli informovaní  

o pravidlách priebehu jednotlivých stretnutí, mieste konania a tiež aj o úlohách na ďalšie  

stretnutia. Na základe cieľov  rámcového programu klubu sa jeho členovia dohodli na obsahu  

a forme prezentácie vlastných  skúseností z vyučovacej činnosti v predmetoch matematika,  

informatika a odborných predmetoch zameraných na informatiku.  

           

          K bodu 4: 

    Prítomní členovia diskutovali o ďalších možnostiach vzájomnej výmeny skúseností  

a poznatkov na jednotlivých  stretnutiach klubu  počas školského roka 2020/2021. 

 

             K bodu 5:  

              V závere stretnutia  Mgr. Daniela Filčáková poďakovala prítomným za účasť na stretnutí  

         klubu a za ich aktívny  prístup. Prítomní prijali závery  a uznesenie klubu.   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Uznesenie: 

 

Členovia  pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami: 

 

1.  vzali na vedomie: 

a) informácie o činnosti klubu, 

b) schválili návrh plánu práce na príslušný polrok.  

 

2.  schválili návrh harmonogramu  stretnutí  v školskom roku  2020/2021. 

 

3. Klub  matematiky a práce s informáciami ukladá jej členom: 

 

             a) oboznámiť sa s obsahom projektu:  Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti, 

             b) pripraviť sa na témy na základe dohodnutého výberu z rámcového programu projektu. 
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