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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo oboznámenie sa s plánom činnosti klub na rok 2022/2023. Plán 

činnosti nám odprezentoval koordinátor klubu a v rámci diskusie sme mali možnosť zdieľať naše 

pripomienky a názory k plánovaným aktivitám. Súčasťou stretnutia bolo aj zdieľanie návrhov na 

odbornú literatúru. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: odborná literatúra, plán činnosti, finančná gramotnosť, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Oboznámenie sa s plánom činnosti. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, plán činnosti pedagogického klubu. 

Program stretnutia: 

 

1. Prezentácia od koordinátora klubu – oboznámenie sa s plánom činnosti. 

http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


2. Zdieľanie návrhov na aktivity – diskusná pavučina. 

3. Výmena OPS – návrhy na odbornú literatúru. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme diskutovali o našich doterajších skúsenostiach a reflektovali nad 

najvhodnejšími stratégiami rozvoja predmetných gramotností v tomto školskom roku.  

 

Zhodujeme sa, že výchovno-vzdelávací proces v matematike má smerovať k tomu, aby žiak:  

 si osvojil určené fakty, pojmy av zťahy medzi nimi, definície a d sledky, ktoré z nich 

vyplývajú, terminol giu, frazeol giu, symboliku a met dy práce,  

 vedel v r znych situáciách čítať, písať a hovoriť o matematike,  

 v súlade s osvojením obsahu dosiahol zručnosti v r znych formách počítania: spam ti, 

písomne, pomocou kalkulačky  tabuľky   v konštruovaní rovinných útvarov a výpočte ich 

obvodu a obsahu, vo výpočte povrchu aobjemu telies, vgrafickom vyjadrovaní údajov,  

 vedel prakticky uplatniť svoje vedomosti a zručnosti  

 situácie alebo kontexty, do ktorých sú problémy umiestnené,  

 matematický obsah,  

 kompetencie /schopnosti/, ktoré treba aktivovať pre také prepojenie reálneho sveta /v ktorom 

sa problémy vyskytujú/ s matematikou, ktoré povedie k riešeniu daného problému.  

 

Zároveň sa ale do výraznej miery zasadzujeme za implementáciu matematického modelovania do 

pedagogického procesu.  Z nášho pohľadu táto stratégia do výraznej miery podporuje rozvoj 

matematickej ako aj finančnej gramotnosti a umožňuje problémy riešiť prierezovo. 

 

Matematické modelovanie delíme z nášho pohľadu na 2 hlavné zložky: 

 

1. zložka:  iešenie problémových situácií – aplikácia získaných vedomosti a zručnosti žiaka - 

uplatňovanie matematiky v r znorodých situáciach a kontextoch  autentických a hypotetických)  

2. zložka: Kompetencie potrebné pri riešení problémov:  

  atematické úvahy – schopnosť klásť otázky charakteristické pre matematiku   xistuje   k 

áno, tak koľko .... , rozlišovať príčinu a d sledok, chápať rozsah a ohraničenie 

matematických pojmov.  

  atematická argumentácia – schopnosť rozlišovať predpoklady azávery, sledovať ahodnotiť 

reťazce matematických argumentov, schopnosť vytvárať a posudzovať matematické 

argumenty    o sa m že alebo nem že stať a prečo?)  

  fektívna matematická komunikácia – rozumieť písomne aústne zadaným matematickým 



úlohám a zrozumiteľne sa vyjadrovať k matematickým otázkam.  

  atematické modelovanie – schopnosť porozumieť matematickým modelom reálnych 

situácií.  ytvárať tieto modely, používať ich a kriticky ich hodnotiť. Získané výsledky 

interpretovať a overovať ich platnosť v reálnom kontexte.  

 Zadefinovanie problémovej situácie a hľadanie riešenia.  ľadáme r zne sp soby získania 

výsledku.  

 Komunikácia vjazyku matematiky – zah ňa r zne formy reprezentácie matematických 

objektov, schopnosť interpretovať symbolický a formálny jazyk, pracovať s výrazmi 

obsahujúcimi symboly.  

  plikácia matematických nástrojov – schopnosť aplikovať r zne matematické nástroje.  

 

 yššie uvedené prístupy budú pre nás aj v tomto školskom roku výraznou motiváciou. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 19.09.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Volfová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

2. Ing. Jana Bakovková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

3. Ing. Anna Fraschová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 



4. Ing. Jarmila Bónová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

5. Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 


