
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola s materskou školou sv. Marka 

Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

4. Názov projektu Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti 

žiakov Základnej školy s materskou školou sv. 

Marka Križina 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T113 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub – Matematická gramotnosť 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 25.09.2019 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou sv. Marka 

Križina 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Monika Zreľaková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://www.skolakrasnakosice.sk 

 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

                    Na klube sa zúčastnili 3 členovia klubu. Zaoberali sme sa zaujímavými matematickými  

                    úlohami zameranými na rozvoj matematickej aj čitateľskej gramotnosti a taktiež aj    

                    využívaním didaktických pomôcok pri upevňovaní učiva 

 

                   kľúčové slová: matematická  a čitateľská gramotnosť, ŠkVP, matematické úlohy 

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

 

                      1. Úvod 

                      2. Matematická gramotnosť v ŠkVP 

                      3. Diskusia 

                      4. Príprava správy 

                      5. Záver 

 

                   Témy stretnutia: matematická gramotnosť v školskom vzdelávacom pláne, úlohy  

                                                zamerané na matematickú gramotnosť 

  

                     K bodu 1: Prítomných privítala vedúca klubu  

 

                     K bodu 2: Prítomní členovia spomenuli úlohy so zreteľom na matematickú a čitateľskú  

                                      gramotnosť, ktoré riešili so žiakmi na svojich hodinách. Mgr. Kundrátová:    

                                      geometrické úlohy zamerané na zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti,  

                                      dokresľovanie obrázkov, vyfarbovanie podľa vzoru, skladačky, úlohy na    

                                      ščítavanie s prechodom cez desiatku, krivé a rovné čiary v rozprávke.  Mgr.     

                                      Zreľaková: slovné úlohy na percentá, využitie zlomkov. Mgr. Beregszási:  

                                      aplikačné a kontextové úlohy zamerané na prípravu žiakov na Testovanie 9 

 

                     K bodu 3: Prítomní členovia diskutovali o tom, aké problémy sa vyskytli pri riešení  

                                      spomínaných úloh.  

 

                     K bodu 4: Vypracovaním správy o činnosti klubu bola poverená Mgr. Zreľaková 

 

                     K bodu 5: Prítomní členovia sa oboznámili s témou ďalšieho klubu, ktorý sa uskutoční     

                                      o dva týždne v stredu 9.10.2019. 

 



 

 

                   Zhrnutie priebehu stretnutia: 

                   Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste na to určenom, počet členov prítomných    

                   na klube bol 3. Nakoľko Mgr. S. Pavlík v čase konania klubu bol PN.      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

                   Všetci členovia prítomní na klube prijali závery a úlohy klubu.  

 

                   Odporúčanie pre všetkých členov bolo pripraviť si úlohy a implementovať inovatívne  

                   postupy a metódy podporujúce rozvoj matematickej gramotnosti na extra hodiny  

                   matematiky v príslušných ročníkoch. 

 

 



  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Monika Zreľaková 

15. Dátum 25.9.2019 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Monika Zreľaková 

18. Dátum 25.9.2019 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 



16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie 

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Pri j ímateľ :  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 

2, 040 18 Košice-Krásna 

Názov projektu:  Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov 

Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina 
Kód ITMS projektu :  312011T113 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub – Matematická gramotnosť 

 



PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina 

Dátum konania stretnutia: 25.9.2019 

Trvanie stretnutia: od  13.35 hod do  15.35 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Monika Zreľaková   

2. Mgr. Mária Kundrátová   

3. Mgr. Marek Beregszási   

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


