
 
 

 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu 

 

 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ   1. 2. 1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania     
  a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ   Stredná odborná škola automobilová,     

  Moldavská   cesta 2, Košice 

4. Názov projektu   Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti 

5. Kód projektu ITMS2014+    312011AGX4 

6. Názov pedagogického klubu    Klub matematiky a práce s informáciami 

7. Dátum stretnutia pedagogického klubu    08.03.2022 

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu    Stredná odborná škola automobilová,      

   Moldavská   cesta 2, Košice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu    Mgr. Daniela Filčáková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

   https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-  

   tempe-vedomostnej-spoločnosti 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: kooperatívne učenie sa žiakov ako moderný didaktický postup učenia sa, aktivity 

rozvíjajúce kooperatívne zručnosti žiakov, osvedčené pedagogické skúsenosti - ukážka 

vyučovacích hodín s kooperatívnymi metódami, využiteľnými vo všetkých vyučovacích 

predmetoch a vo všetkých stupňoch vzdelávania. 

Kľúčové slová : moderné didaktické postupy - kooperatívne učenie sa žiakov, skupiny, dvojice, 

žiaci, metódy, aktivity, učiteľ, spolupráca, zručnosti, učenie, pravidlo. 

 

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

Program stretnutia klubu: 

1. Úvod 

2. Moderné didaktické postupy - charakteristika kooperatívnych metód a techník na podporu 

učenia sa žiakov 

3. Konkrétna ukážka použitých metód a techník kooperatívneho učenia sa  žiakov v 

matematike 

4. Diskusia 

5. Záver 

https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-%20%20%20%20tempe-
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K bodu 1: 

    Stretnutie  klubu sa uskutočnilo  08.03.2022  v učebni  U 23 na  SOŠ automobilovej na 

Moldavskej ceste 2 v Košiciach.    Na tomto stretnutí  sa zúčastnili:     RNDr. Jana Vargová,  

Ing. Silvia Kravcová, Mgr. Zuzana Černická, Ing. Katarína Szabóová a Mgr. Daniela Filčáková. 

 

K bodu 2:   

     Obsahom vyučovania podľa ŠVP by mali byť myšlienkové procesy. Žiaci by sa mali naučiť 

mnohým zručnostiam ako napríklad vedieť sa rozhodovať, mať svoj názor, vedieť riešiť problémy, 

vedieť sa učiť z viacerých zdrojov, vedieť prezentovať svoju prácu a myšlienky. Škola by mala 

žiakov pripraviť na svet plný kooperatívnych vzťahov.  

          Pre kooperatívne učenie je charakteristické rozdelenie žiakov do skupín podľa rôznych 

kritérií ako napríklad podľa záujmov, náročnosti úloh, náhodným alebo zámerným delením podľa 

nejakého pravidla atď. Žiaci pracujú spolu niekedy v pároch a inokedy v malých skupinách, aby 

vyriešili spoločný problém, preskúmali spoločnú tému alebo stavali na spoločnom chápaní pri 

vytváraní nových nápadov alebo nových riešení úloh. Vzájomná kooperácia rozvíja ich sociálne a 

rozumové schopnosti, zlepšuje priebeh učenia sa, pričom výsledky jednotlivcov sú podporované 

činnosťou celej skupiny a celá skupina profituje z práce svojich členov. To najdôležitejšie, čo by 

sa mali žiaci naučiť v škole v súvislosti so svojou budúcou prácou, zamestnaním, ale aj v súvislosti 

s formovaním partnerských a rodinných vzťahov je schopnosť  spolupracovať na spoločnej úlohe, 

vytvárať prostredie pre spoločné zdieľanie a potlačiť individualizmus v prospech celku. 

    Najlepšie podmienky pre učenie majú žiaci vtedy, ak sú vystavení  primeraným nárokom, ktoré 

rozširujú rozsah ich poznania a nabádajú ich, aby prekročili hranicu svojho chápania. Úspech 

v učení závisí od komunikačného rámca, ktorý určuje učiteľ a je vyjadrený otázkami typu: Aká je 

prítomná situácia, úloha alebo problém? Čo vieš a čo potrebuješ vedieť? Koho a čoho sa to týka? 

Prečo je to tak, ako to je? K čomu sa chceš dopracovať? Čo chceš urobiť? Aké prekážky v tom 

bránia? Ako sa tam chceš dostať? Kto alebo čo ti pri tom pomôže? Akými cestami pôjdeš? Ako 

poznáš, že si tam dospel? ...atď. 

Komunikačný rámec pomáha žiakom:  

 vyjadriť to, čo je známe, 

 dosiahnuť nové pochopenie „myslením nahlas“,  vyjadriť vlastné nápady a myšlienky, 

 reflektovať výsledky zvažovaním toho, čo sa naučili a výmenou myšlienok s ostatnými 

žiakmi a dospelými (Hajrová 2014). 

 

 Medzi základné znaky kooperatívneho učenia sa patria ( Kasíková 2010): 

1. Pozitívna  vzájomná závislosť členov:  žiaci zistia, že jeden druhého potrebujú, aby splnili 

úlohu, ktorú skupina dostala. Majú stanovené spoločné ciele a spoločné zdroje, odmenu za 

splnenie cieľov a každému žiakovi je priradená rola v skupine.  



2. Podporná interakcia tvárou v tvár:  žiaci sa vzájomne učia tak, že si pomáhajú, vymieňajú si 

informácie, vysvetľujú spolužiakom, vzájomne diskutujú  a podporujú úsilie učiť sa. 

3. Individuálna  zodpovednosť: výkon každého žiaka sa posudzuje v krátkych časových úsekoch 

a výsledky sa oznamujú celej skupine i žiakovi.  

4. Zručnosť pre prácu v malej skupine: skupiny nemôžu fungovať účinne, ak žiaci nemajú 

primerané sociálne zručnosti na spoluprácu a vzájomnú interakciu, alebo tieto zručnosti 

nevedia využiť. Medzi spomínané zručnosti patria: vodcovstvo, rozhodovanie, budovanie 

dôvery, komunikácia a zručnosti na zvládnutie konfliktov. 

5. Reflexia skupinovej činnosti : skupiny potrebujú čas na diskusiu o tom, ako napredujú k 

svojim cieľom a ako udržujú vzájomné, efektívne pracovné vzťahy. V dotazníku odpovedajú 

na otázky ako napríklad:   

a) napíšte aspoň tri činnosti členov, ktoré prispeli k úspechu skupiny, 

b) uveďte jednu činnosť, ktorá prispeje k tomu, aby bola skupina ešte úspešnejšia atď. 

     Učitelia tiež sledujú spoločnú činnosť skupín a dávajú im i celej triede spätnú väzbu. 

 

Medzi najčastejšie využívané metódy, techniky a stratégie kooperatívnych činností patria 

(Kasíková 2010): 

Metódy: diskusia, mysli – spoj sa s druhým – zdieľaj, riešenie problému, práca na produkte, 

simulácia, rolové hry. 

Skupinové techniky sa začleňujú do základných typov: 

 vzťahujúce sa hlavne ku kognitívnym cieľom, 

 zamerané na kreatívne ciele, 

 rozvíjajúce individuálne alebo skupinové vedomie, osobnostný rast, komunikatívne 

zručnosti, odstraňovanie interpersonálnych bariér. 

Príklady techník kooperatívnej činnosti ( Kasíková 2010): 

kontrolovaná diskusia, diskusia krok po kroku, bzučiace skupiny, snehová guľa, prekrížené 

skupiny, skupiny do podkovy, skladačka alebo kruh expertov, akvárium. 

Efektívne kooperatívne stratégie vytvára učiteľ vhodným výberom metód a skupinových techník. 

 

 Výsledky kooperatívneho učenia ukazujú (Hajrová 2014):  

 

 vyššie výkony a zlepšenie miery uchovávania v pamäti,  

 hlbšie porozumenie a kritické myslenie, 

 dlhší aktívny učebný čas a menej vyrušovania, 

 vyššiu výkonovú a vnútornú motiváciu učiť sa, 

 vyššiu schopnosť nazerať na situácie z rôznych hľadísk, 

 pozitívne a stimulačné vzťahy k rovesníkom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, pohlavie,    

schopnosti, spoločenskú triedu, prípadne hendikep, 

 vyššiu mieru spoločenskej podpory okolia,   



 lepšiu psychiku, 

 pozitívnejšie postoje k vyučovacím predmetom, učeniu a škole, 

 pozitívnejší postoj k učiteľom. 

K bodu 3:    

     V septembri 2021 sa Mgr. Černická a Mgr. Filčáková prihlásili na inovačné vzdelávanie 

s názvom: „Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov”. Po úspešnom absolvovaní 

vzdelávania obidve vyučujúce využili kooperatívne metódy a techniky v predmetoch matematika 

a fyzika. Vo 4. ročníku odboru autotronik využila  Mgr. Filčáková v rozsahu 3 VH kooperatívnu 

techniku – skladačka alebo kruh expertov pri spracovaní štatistických výstupov. Vyučujúca 

prezentovala svojim kolegom ako stanovila špecifické ciele vyučovacej jednotky, zabezpečila 

potrebné pomôcky a prístup ku IKT v počítačovej učebni, definovala spolu so žiakmi pravidlá pri 

ich práci, začlenila  žiakov do skupín a určila ich role. Ďalej sprístupnila a opísala priebeh a prácu 

žiakov na jednotlivých VH, prezentovala ukážky konkrétnych štatistických výstupov  a reflexných 

dotazníkov od jednotivých žiakov a zhodnotila celkovú prácu  v priebehu týchto VH.  

Z pohľadu vyučujúcej použitá kooperaívna technika pozitívne ovplyvnila prácu  všetkých žiakov 

triedy, vzbudila u nich  záujem o uvedenú činnosť a stretla sa aj s pozitívnou spätnou väbou. 

Prípravy vyučujúcej na tieto hodiny boli časovo náročnejšie, ale výsledná štatistické výstupy a tiež 

celkové hodnotenie, vrátane známok boli veľmi dobré. Vzniknuté nedostatky v dôsledku 

nepozornosti boli priebežne odstránené. 

Názorná ukážka ŠV:                                        Zadanie štatistickej úlohy č.3 : 

Prieskumná agentúra PROFIGYM zisťovala u zamestnaných ľudí, koľko dní v mesiaci apríl 

aktívne športovali (cvičili alebo trénovali aspoň 1 hodinu za deň ).  

Zo 100 opýtaných zamestnaných ľudí uviedli tieto počty dní: 

0;2;3;11;11;5;8;10;6;8;8;9;9;0;1;10;8;5;5;11;4;0;5;1;9;5;10;4;4;11;2;0;9;2;10;7;8;3;2;10;4;

2;2;10;8;98;11;6;3;7;8;9;2;8;10;1;6;3;8;9;1;10;9;4;5;1;7;8;11;6;7;9;3;8;1;1;6;4;8;9;11;10; 

7;7;4;6;7;10; 6;1;6;7;5;5;3;7;7;8,10. Určte základné štatistické pojmy, zostavte tabuľku 

rozdelenia početnosti, vypočítajte aritmetický priemer,  modus, medián, rozptyl a smerodajnú 

odchýlku. Graficky znázorníte rozdelenie početnosti počtu dní, v ktorých zamestnanci aktívne 

športovali pomocou polygónu , histogramu alebo koláčového diagramu. 

 

 

 

Vypracovanie:                    Štatistický výstup  č.3 – žiak  Rudolf Pľuta  

0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7, 

7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,11, 

11,11,11,11,11,11 

ŠS: zamestnaní ľudia 

n: 100 opýtaných ľudí 

ŠJ: 1 hodina denne 

ŠZ: počty dní cvičení v mesiaci apríl 



xi ni 𝑛𝑖

𝑛
 

𝑛𝑖

𝑛
.100% xi-�̅� ni.( xi-𝑥)̅̅̅2 

0 4 4

100
=0.04 4% 0-6=-6 4.(-6)2 =144 

1 8 8

100
=0.08 8% 1-6=-5 8.(-5)2=200 

2 7 7

100
=0.07 7% 2-6=-4 7.(-4)2=112 

3 6 6

100
=0.06 6% 3-6=-3 6.(-3)2=54 

4 7 7

100
=0.07 7% 4-6=-2 7.(-2)2=28 

5 8 8

100
=0.08 8% 5-6=-1 8.(-1)2=8 

6 8 8

100
=0.08 8% 6-6=0 8.02=0 

7 10 10

100
=0.1 10% 7-6=1 10.12=10 

8 14 14

100
=0.14 14% 8-6=2 14.22=56 

9 10 10

100
=0.1 10% 9-6=3 10.32=90 

10 11 11

100
=0.11 11% 10-6=4 11.42=176 

11 7 7

100
=0.07 7% 11-6=5 7.52=175 

 

x̅=
4.0+8.1+7.2+6.3+7.4+8.5+8.6+10.7+14.8+10.9+11.10+7.11

100
=6.15=̇6 hodín 

med(x)= 
7+7

2
=7 

mod(x)=8 

sx
2 =

144+200+112+54+28+8+0+10+56+90+176+175

100
=10.53 

sx=√10.53=3.24=̇3 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4: 

    Počas diskusie  sa vyučujúci jednotlivých predmetov dohodli na tom, že si v tejto oblasti 

budeme pomáhať,  spolupracovať a každý vyučujúci si pripraví návrh na využitie kooperatívnych 

metód a techník v predmete, ktorý vyučuje. 

 

K bodu 5: 

    V závere prítomní pedagógovia prijali závery  a uznesenie klubu. 
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13. Závery a odporúčania: 

Uznesenie: 

Členovia  pedagogického klubu matematiky a práce s informáciami: 

        vzali na vedomie: 

a) informácie o kooperatívnych metódach a technikách učenia sa žiakov, 

b) hodnotenie výsledkov z využitia kooperatívneho vyučovania v matematike, 

c) prijali návrhy na využitie moderných didaktických postupov a IKT pri práci s údajmi  aj 

v predmetoch, ktoré vyučujú. 
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