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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na analýzu vstupnej úrovne vedomostí z matematiky žiakov prvých 

ročníkov študijných a učebných odborov na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch 

a následné návrhy na zvýšenie efektivity vyučovania matematiky. 

 

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

 porovnanie úrovne vstupných vedomostí z matematiky v jednotlivých triedach 

 problémové témy, slabšie prospievajúci žiaci 

 návrhy tém a úloh z matematiky na dištančné vzdelávanie žiakov 

 diskusia k návrhom  

 

Témou pedagogického klubu bola analýza úrovne vstupných vedomostí z matematiky v triedach 

prvých ročníkov. Každý vyučujúci analyzoval za svoj predmet úroveň vedomostí žiakov 

v jednotlivých triedach prvého ročníka a informoval na stretnutí klubu aj ostatných vyučujúcich. 

Zhodnotili, že najlepšie predpoklady pre matematické vzdelávanie majú žiaci študijného odboru 

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Títo žiaci aj na základnej škole v priemere 

dosahovali lepšie študijné výsledky. V ďalšej študijnej triede sú niektorí žiaci, ktorí s ťažkosťami 

prijímajú nové matematické poznatky, majú nedostatočné základy z tohto predmetu. V triede 

s učebnými odbormi sú vedomosti primerané ich výsledkom, ktoré dosahovali na základných školách. 

V učebných odboroch je vzhľadom na hodinovú dotáciu učivo zredukované na najdôležitejšie 

poznatky z matematiky.  

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 a možnosťou dlhšieho 

obdobia zatvorených škôl sa členovia klubu dohodli na stratégii vyučovania matematiky. 
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V tematických plánoch pre prvý ročník sú témy, ktoré umožňujú najskôr zopakovať vedomosti zo 

základnej školy a naň následne naviazať nové učivá. Vzdelávacie materiály zasielané žiakom prvých 

ročníkov by mali zohľadňovať túto skutočnosť a zamerať sa na precvičenie tém, ktorých základy už 

žiaci majú. Na spestrenie učebných materiálov je vhodné pridávať im krátke náučné videá 

s riešeniami vzorových príkladov. Náučných videí z tém vhodných pre prvákov je prístupných 

dostatok, nakoľko sa prelínajú s učivom základných škôl. Úlohy na samostatnú prácu žiakov a 

precvičenie učiva by mali korešpondovať so vzorovými príkladmi. Táto stratégia opakovania a z toho 

vyplývajúceho postupného sprístupňovania nových matematických vedomostí sa bude uplatňovať aj 

v niektorých témach pre žiakov vyššieho ročníka. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na zasadnutí klubu sa členovia zhodli na potrebe a dôležitosti zvyšovania matematickej gramotnosti 

študentov a na spôsobe ako dopĺňať nedostatočné poznatky žiakov prvých ročníkov zo základných 

škôl. Zároveň vybrali z tematických celkov učivá, ktoré sú prioritné pre štúdium na technickej škole 

a budú sprístupňované žiakom počas dištančného vzdelávania. 

Členovia klubu sa dohodli na vypracovaní učebných materiálov pre dištančné vzdelávanie žiakov 

prvých aj vyšších ročníkov z nasledujúcich matematických tém: 

- intervaly, ich znázorňovanie a operácie s intervalmi 

- absolútna hodnota reálneho čísla 

- mocniny – úvod, pravidlá pre počítanie s mocninami  

- geometrická postupnosť 

- základná veľkosť uhla, oblúková miera 

- goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku 

- riešenie všeobecného trojuholníka 

Tieto materiály sa budú následne prerokovávať, korigovať a prípadne upravovať na zasadnutiach 

klubov. Zároveň v súvislosti s potrebou sa budú dopĺňať ďalšie témy učebných materiálov z 

matematiky. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  20. 10. 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 

 


