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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia: Vyhodnotenie činnosti klubu za 2. polrok školského roka a návrhy na zlepšenie 

práce členov klubu v nasledujúcom obdodí. 

Kľúčové slová: matematická gramotnosť, IKT, moderné nástroje, matematické softvérové 

produkty, výmena skúseností, moderné didaktické postupy - kooperatívne učenie sa žiakov, 

edukačný portál, aplikácie, didaktické názorné pomôcky, simulačné programy, vyučovacia 

metóda a forma, didaktická technika a softvér. 

 

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

Program stretnutia klubu: 
 

1. Úvod 

2. Vyhodnotenie činnosti klubu za školský rok 2021/2022 

3. Návrhy na zlepšenie činnosti klubu 

4. Diskusia  

5. Záver 
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K bodu 1: 

 

     Stretnutie  klubu sa uskutočnilo  dňa 14.06.2022 v učebni  U 23 na  SOŠ automobilovej na 

Moldavskej ceste 2 v Košiciach. Stretnutia sa zúčastnili RNDr. Jana Vargová, Ing. Silvia 

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

 

K bodu 2: 

 

         Na júnovom stretnutí členovia vyhodnotili činnosť celého klubu za 2. polrok šk. roku 

2021/2022. Každému stretnutiu bola venovaná téma z plánu práce, ktorou sa učitelia zaoberali, 

pritom si vymieňali svoje skúsenosti, nápady a best practice  z vlastnej vyučovacej činnosti, 

spoločne riešili problémy, s ktorými sa najčastejšie stretávali na VH a hľadali riešenia, aby sa 

tieto problémy, čo najefektívnejšie odstránili. Členovia klubu sa venovali  najmä na týmto 

témam: 

a) analýza príčin nízkej úrovne matematickej gramotnosti a IKT zručností študentov našej 

školy, 

b) podpora a rozvoj matematickej gramotnosti a IKT zručností  študentov, 

c) moderné didaktické postupy – charakteristika kooperatívnych metód a techník  

na podporu učenia sa žiakov, 

d) konkrétne ukážky použitých metód a techník kooperatívneho učenia sa žiakov 

v matematike a informatike, 

e) vplyv používania názorných pomôcok vo vyučovaní na zlepšenie učenia sa žiakov, 

f) návrhy na používanie vhodných simulačných programov, aplikácií a pomôcok, 

g) vymedzenie pojmov vyučovacia metóda, vyučovacia forma a ich využívanie  

vo vyučovaní, 

h) výmena skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti. 

     Činnosť klubu a jednotlivé stretnutia prebiehali na veľmi dobrej úrovni. Spolupráca 

všetkých členov klubu bola veľmi dobrá a prínosná pre každého z nich. Zdieľané skúsenosti, 

pripomienky, postrehy,  nápady, konkrétne ukážky úloh z vyučovacích hodín, ktoré používali 

a naďalej využijú na svojich ďalších VH, do značnej miery môžu zvýšiť záujem študentov 

o daný vyučovací predmet, zlepšiť a spestriť vyučovanie, odstrániť niektoré problémy 

študentov v danom predmete a tým zlepšiť kvalitu  a úroveň ich získaných vedomostí, 

zručností  a kompetencií. Pri spätnej väzbe, ktorú učitelia  získali po odučení  svojich hodín, 

zistili, že veľký úspech pri upevňovaní a precvičovaní učiva mali rôzne interaktívne cvičenia, 

testové úlohy, zábavné úlohy, použité matematické a simulačné softvéry, náučné videá 

a podcasty a iné. Častokrát rôzne internetové stránky, ktoré učitelia používali na VH vzbudili 

u študentov záujem o prácu s týmito stránkami aj v domácom prostredí.  

    V závere stretnutia členovia konštatovali, že žijeme v dobe, ktorá je častokrát nazývaná ako 

virtuálny vek a naši študenti sú konfrontovaní s modernými technológiami takmer  



od narodenia. Využívanie IKT  vo vyučovaní sa stalo samozrejmou súčasťou ako pre 

študentov, tak aj pre učiteľov, napriek častokrát generačným rozdielom a aj napriek tomu, že 

mnohí dnešní učitelia študovali v časoch, keď tieto technológie nemali. 

     Prudký rozvoj IKT otvoril pre učiteľov i študentov obrovské možnosti.  Ich používanie 

umožnilo presadiť sa aj študentom, ktorí mali menšie komunikačné schopnosti, zato boli 

zruční v používaní výpočtovej techniky, pomocou PC pochopili aj  také učivo, ktoré by si 

samostatne veľmi ťažko osvojili. Medzi najväčšie benefity  IKT patria: 

 zatraktívnenie riešenia úloh s využitím PC a IKT techniky, 

 rozvoj logického a abstraktného myslenia, 

 rýchla a názorná spätná väzba, 

 možnosť spolupodieľať sa na tvorbe hodiny, 

 možnosť samostatne tvoriť a byť aktívny, 

 osvojenie skúseností z tvorivej činnosti  a možnosť prezentácie svojej práce, 

 možnosť analýzy informácií. 

K bodu 3: 

     Návrhy na zlepšenie činnosti klubu: 

a) aktívna účasť a práca všetkých členov klubu na jednotlivých stretnutiach, 

b) vytvorenie a zdieľanie ďalších študijných materiálov, vzorových úloh, interaktívnych a 

testových úloh, 

c) vytvorenie bánk úloh pre jednotlivé predmety a ich sprístupnenie na webovej stránke, 

d) zintenzívnenie spolupráce v rámci medzipredmetových  vzťahov. 

K bodu 4: 

     V diskusii členovia klubu hovorili o ďalších možnostiach na zlepšenia vlastnej  

spolupráce,  ale aj spolupráce s inými pedagogickými klubmi na škole  v budúcom školskom 

roku. 

 

K bodu 5: 

    V závere diskusie všetci členovia konštatovali, že 2-ročná klubová spolupráca bola podnetná 

a prínosná pre všetkých zúčastnených. Častokrát poskytla nový uhol pohľadu  

na problémy, s ktorými sa učitelia stretávali a motivovala  ich, aby pracovali na sebe,  naďalej 

sa vzdelávali a zlepšovali vo svojej práci, v prístupe ku študentom a tiež, aby sa snažili čo 

najlepšie zužitkovať všetky získané vedomosti a zručnosti z tejto spolupráce v budúcej 

pedagogickej praxi.   

 



13. Závery a odporúčania: 
 

1. Členovia  PK MPI vzali na vedomie: 

a) vyhodnotenie činnosti a práce všetkých členov klubu, 

b) návrhy na zlepšenie práce  a vzájomnej spolupráce v nasledujúcom školskom roku. 

 

2. Členovia pedagogického klubu sa dohodli, že: 

a) budú aktívne vyhľadávať úlohy z praxe, ktorých riešenie je súčasťou obsahu 

vzdelávania viacerých predmetov, 

b) budú naďalej vzájomne spolupracovať pri rozvíjaní medzipredmetových vzťahov 

v informatickej  a matematickej gramotnosti, 

c) budú vytvárať a zdieľať ďalšie nové študijné materiály, vzorové interaktívne a testové úlohy. 
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