
 
 

 

 

 

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   26.10. 2021 

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: 

Rozbor  výsledkov PISA testovania,  problémy žiakov našej školy v oblasti matematickej 

a prírodovednej gramotnosti v predmetoch MAT, FYZ , INF  vo vzťahu k testovaniu PISA. 

Vzájomná výmena postrehov a skúsenosti z pedagogickej praxe učiteľov. Návrhy riešenia 

problémov v podmienkach našej školy. 

 

Kľúčové slová: testovanie  PISA, práca s textom, testovanie, pedagogické skúsenosti, 

matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, práca s informáciami 

 

 

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

Program stretnutia klubu: 
 

1. Úvod 

 

2. Výsledky testovanie PISA 2018 na  Slovensku 

 

3. Diskusia 

 

4. Záver 
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K bodu 1: 

 

    Stretnutie  klubu sa uskutočnilo   26.10.2021  v učebni  U 23 na  SOŠ automobilovej na 

Moldavskej ceste 2 v Košiciach. V úvode  stretnutia Mgr. Daniela Filčáková  privítala  

prítomných členov klubu. Na stretnutí  sa zúčastnili: RNDr. Jana Vargová, Ing. Silvia 

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

a koordinátorka klubu Mgr. Daniela Filčáková.  

 

 

K bodu 2:   

 

     V priebehu klubu sme  analyzovali výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. 

Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov na všetkých typoch škôl sa sledovala úroveň 

ich vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej  gramotnosti. 

Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť. 

Výsledky testovania: 

 v oblasti čitateľskej gramotnosti sa Slovensko vždy umiestnilo pod priemerom 

OECD, pričom v roku 2009 zaznamenalo mierny nárast, v rokoch 2012 a 2015 

klesalo a v roku 2018 došlo k miernemu nárastu (ktorý nie je štatisticky 

signifikantný); 

 v oblasti matematickej gramotnosti sa Slovensko umiestnilo na úrovni priemeru 

OECD v rokoch 2003, 2009 a 2018; v rokoch 2006, 2012 a 2015 bolo pod priemerom 

OECD; zlepšenie oproti roku 2015 je signifikantné; 

 v oblasti prírodovednej gramotnosti sa Slovensko v cykle PISA 2003 umiestnilo na 

úrovni priemeru OECD, avšak v roku 2006 už bolo pod ním. V rokoch 2012 a 2015 

ešte kleslo, v roku 2018 mierne stúplo, avšak posun nebol štatisticky významný a 

Slovensko stále ostáva pod priemerom OECD.     

 

K bodu 3:    

 

     V diskusii sme  hľadali príčiny výsledkov  žiakov v testovaní PISA 2018. Testovanie 

PISA  kladie dôraz na  úlohy, ktoré  vyžadujú nie namemorované fakty, ale poznatky a 

vedomosti premenené na praktické riešenie problémov. Je zamerané na argumentáciu, 

komunikáciu, orientáciu v grafoch a tabuľkách, na vyjadrenie bežných problémov              

v matematickom jazyku, na riešenie problémov podľa návodu a používanie štatistiky a 

pravdepodobnosti. Pedagógovia  vnímajú ako veľký problém nezáujem žiakov 

o matematiku, chýbajúce základné vedomosti ako sú základné operácie s číslami, 

nedostatok trpezlivosti a oscilujúcu pozornosť. 

 

 

 

 K bodu 4: 
 

            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 informácie o výsledkoch testovania  PISA  2018, 

 

2. dohodli, že  budú pri rozvíjaní matematickej  gramotnosti  zaradzovať do jednotlivých 

tematických celkov úlohy , ktoré boli použité v predchádzajúcich ročníkoch PISA 

testovania. Viac sa budú zameriavať  na praktické úlohy. Úlohy budú stupňovať                

od jednoduchších k náročnejším. Riešiť tieto typy úloh im umožnia aj hodiny, ktoré budú 

odučené v rámci projektu.  
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