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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: skúsenosti, dištančné vzdelávanie, učebné materiály, vzdelávacie videá a platformy 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúseností pedagógov zapojených do klubu učiteľov 

v súvislosti s metódami, učebnými materiálmi a pomôckami pre dištančné vzdelávanie počas 

prerušeného vyučovania na stredných školách. 

 

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

 dištančné vzdelávanie – výmena skúseností z vlastnej praxe 

 vypravované učebné materiály z matematiky 

 vlastné návrhy jednotlivých pedagógov na skvalitnenie vyučovacieho procesu 

 vhodné vzdelávacie portály, stránky a videá k vyučovaniu matematiky 

 diskusia 

 

Členovia klubu konštatovali, že vyučovanie matematiky dištančnou formou je náročné pre učiteľa 

a žiakov z viacerých hľadísk: 

- časová náročnosť na elektronické vypracovanie materiálov pre žiakov vzhľadom na 

matematické symboly a znaky 

- chýbajúci slovný výklad, ktorý je v matematike dôležitým faktorom pre pochopenie učiva 

- znížená možnosť interakcie medzi študentom a učiteľom 

- chýbajúci individuálny prístup motivujúci študentov k zlepšovaniu ich výkonnosti 

- znížená spätná väzba od žiakov 

- neobjektívnosť hodnotenia výsledkov žiakov 

Na stredných odborných školách sú v študijných a učebných odboroch slabšie prospievajúci žiaci, 

ktorí potrebujú neustálu motiváciu a opakované objasňovanie matematických pojmov a vzťahov. 

Takýto žiaci majú problém zvládať nové poznatky v dostatočnej miere. Pozitívnym faktorom ale je, 
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že študenti so záujmom o vzdelávanie a matematiku si vedia individuálne regulovať čas a tempo 

potrebné na nadobúdanie vedomostí a ich precvičovanie formou riešenia úloh. 

Doteraz vypracované učebné materiály z matematiky obsahujú krátky teoretický úvod s objasnením 

témy, príslušnými vzorcami a prípadne aj názornými obrázkami. Za úvodom nasledujú vypracované 

vzorové príklady s riešením, obrázkami a vysvetlivkami k riešeniu. Na konci majú žiaci zadané 

príklady na precvičenie, ktoré majú vyriešiť podľa vzorových úloh. Niekedy sú tieto cvičenia aj 

s výsledkami, aby si žiaci vedeli skontrolovať správnosť svojich riešení. 

Mnohým žiakom vyhovuje keď sa k vzdelávacím materiálom do Edupage pridávajú aj videá 

s ukážkami riešenia príkladov k danému učivu. Členovia klubu na základe vlastných skúseností si 

vytvorili spoločný zoznam stránok, na ktorých sú vhodné náučné videá pre žiakov stredných škôl. 

Stránky sú vytvorené vzdelávacími inštitúciami, ale aj niektorí učitelia majú vytvorené vlastné videá 

z matematiky. Využiteľné sú aj platformy z matematiky pre žiakov základných škôl, nakoľko v rámci 

objasňovania nového učiva sa vždy úvodom zopakujú aj predchádzajúce vedomosti, ktoré by mal 

žiak k danej téme ovládať. Niektoré stránky sú z českých vzdelávacích portálov, čo ale pri vyučovaní 

matematiky nie je veľkou prekážkou. 

Na zasadnutí klubu sa diskutovalo aj o prehľade podporných nástrojov pre učiteľov počas online 

vzdelávania, ktoré poskytuje portál „Učíme na diaľku“. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Jednotliví členovia klubu si vymenili skúsenosti a navzájom si odporúčali využívať nasledovné 

stránky s náučnými videami: 

- B – Akademia:  https://www.youtube.com/channel/UCILhmJHZFc2ZGAlL0qx_kJQ  

- Elea – nauč sa matiku:  https://www.youtube.com/c/naucsamatiku/playlists  

- Matematika a fyzika v malíčku a bez bolesti: https://www.youtube.com/c/MariaCover/videos  

- Marta Izsof:  https://www.youtube.com/c/MartaIzsof/videos 

- Číslíš, Nečíslíš:   https://www.youtube.com/watch?v=pCm0-Uctyew 

- Onlineschool.cz: https://www.youtube.com/channel/UCcTsqu0pxlve2hgDF8E4nZg 

- MaTYkar:   https://www.youtube.com/channel/UCC8d7hRvqAg3dfZTgGsgguA 

- Radim Špilka:  https://www.youtube.com/channel/UC01B-r-CdoosoVVGMrKOBew 

- matematikaCZ:  https://www.youtube.com/channel/UCaf4qbeO5bouuQpQI_hILSQ/videos 

 

Z komunikácie pedagógov počas zasadnutia vyplynulo, že dištančná forma vyučovania matematiky 

v žiadnom prípade plnohodnotne nenahradí výklad učiva, komunikáciu a interakciu medzi učiteľom 

a žiakom na hodinách počas prezenčného vyučovania.      
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  01. 12. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


