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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a tvorba námetov k implementácii Stratégie 2020 do 

beţného ţivota školy. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, tvorili námety na OPS a na 

záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: Stratégia 2020, rozvoj digitálnej gramotnosti, námety na OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Aktívne učenie – analýza stratégie 2020 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, priemysel 4.0 

Program stretnutia: 

 

1. Aktívne čítanie odbornej literatúry- metóda PLAN. 



2. Diskusný kruh. 

3.  OPS – zdieľanie skúseností 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe práce s odbornou literatúrou sme pripravili prehľad: 

 Kompetencie poţadované zamestnávateľmi pre priemysel 4.0. Na základe tohoto prehľadu sme ďalej 

diskutovali o medzipredmetovom vzdelávaní ako základnej stratégii rozvoja kľúčových spôsobilostí 

pre priemysel 4.0:  

-prepájanie faktov, hľadanie súvislostí, 

-pripravenosť k zmenám,  

- schopnosť rozhodovať, 

- niesť zodpovednosť, 

- ochota učiť sa,  

- kreativita,  

- adaptácia na premenlivé prostredie, flexibilita,  

- schopnosť zjednodušiť komplexné informácie, 

- schopnosť presvedčivo prezentovať,  

- schopnosť tímovej práce. 

Tieto kompetencie sme si premietli do matematického vzdelávania, a vyvodili sme nasledovné 

návrhy oblastí, ktoré by sme mali v rozvíjať: 

Oblasti matematickej gramotnosti: 

1. tvorba matematických modelov – matematické modelovanie  

Zah ňa schopnosť porozumieť matematickým modelom reálnych situácií, aplikovať ich, vytvárať a 

kriticky hodnotiť. Získané výsledky je potrebné interpretovať a overovať ich v reálnom ţivote.  

2. komunikácia v jazyku matematiky,  

3. riešenie problémových úloh:  

 eľmi dobré skúsenosti máme s úlohami, ktoré umoţňujú sledovať postupnosť tvorby úsudkov u 

ţiaka a jeho logickú argumentáciu.  

Známa je úloha o troch manţelských pároch, ktoré sa vybrali na spoločnú plavbu.  ýletná loď kotví 

ďalej od brehu a je potrebné pouţiť na prepravu čln.  ln je len pre dve osoby. Problémom je to, ţe 

kaţdá manţelka sa chce plaviť v člne len so svojim manţelom a v ţiadnom prípade nechce, aby sa jej 

manţel plavil s manţelkou z iného páru.  xistuje spôsob ako sa dostať na výletnú loď za uvedených 

podmienok?  

4. matematické úsudky:  

 o fáze motivácie ţiakov k tvorbe matematických úsudkov a k logickej argumentácií sa snaţíme u 



nich vyvolať potrebu hlbšieho premýšľania o probléme a overujeme si kladením otázok detailne 

pochopenie úlohy.  ypy otázok, ktoré najčastejšie kladieme:  

 Ako to presne myslíš   

 Nerozumiem tomu, môţeš mi to vysvetliť   

 yuţívame tieţ princíp ozveny – zopakovanie slov či myšlienok ţiaka inými slovami.  ôleţité je tieţ 

upozorňovať ţiakov na presné vyjadrovanie sa:  

- Ako presne si dostal tento výsledok  

- Prečo si myslíš, ţe toto riešenie je správne  

- Povzbudzujeme ţiakov, aby hľadali rôzne spôsoby riešenia úloh:  á niekto iný  

nápad ako vyriešiť danú úlohu   

Je vhodné a podnetné navodiť pocit neistoty, špekulácie a vyprovokovať záujem o objavovanie a 

skúmanie riešenia problému.  

5. rozvoj kritického myslenia a matematickej argumentácie:  

 obrú skúsenosť máme aj s úlohou vedúcou ţiakov k systematickému výsledkov a k logickej 

argumentácii:  

Janka sa rozhodla do štvorca rozdeleného na 16 štvorcov zakresliť čo najviac červených štvorcov, ale 

tak, ţe v ţiadnom rade ani st pci nesmú byť pri sebe 3 vymaľované na červeno. Koľko najviac 

štvorcov mohla vymaľovať červenou  Koľko spôsobov vymaľovania vnútorných štvorcov pri 

uvedených podmienkach existuje   

 

Odporúčame tvoriť ďalšie námety medzipredmetovej výučby v uvedenej vzdelávacej oblasti, 

aplikovať ich následne do vzdelávania a výsledky, postrehy, reflexiu z edukácie zdieľať v rámci 

predmetových komisií. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému 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, nepouţíva 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 totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

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

učiteľov, ktorý je totoţný 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   anaţérske 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 výstiţne 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. 

 


