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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 
reforma obsahu a formy vzdelávania - kurikulárna a učebnicová reforma 
 
  
 
 
Diskusia k reforme obsahu a formy vzdelávania. 
Analýza výsledkov priebežného testovania žiakov v prírodovedných predmetoch. Výmena 
skúseností pri príprave žiakov na EČ MS. Aplikovanie nových metód a postupov pre 
dosiahnutie  čo najlepších výsledkov v maturitnej skúške. 
 
 
kľúčové slová: reforma vzdelávania, testovanie, EČ MS 

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

Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová  

Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: Mgr. Marta Kožárová 

Téma stretnutia:   

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  

- reforma obsahu a formy vzdelávania  
- analýza výsledkov priebežného testovania žiakov 
- príprava na EČ MS 

Priebeh stretnutia:  

Mgr. Marta Kožárová, koordinátorka klubu „Úspešný absolvent prírodovedných 
predmetov“, privítala všetkých prítomných členov a spoločne schválili zapisovateľa. 

Na začiatku prebehla analýza výsledkov priebežného testovania žiakov. Vyučujúce 
matematiky zhodnotili pripravenosť žiakov a porovnali úroveň s predchádzajúcimi rokmi. 
Žiaci majú medzery vo vedomostiach, ktoré je potrebné dohnať aj poctivou domácou 
prípravou žiakov. Zároveň zhodnotili nepriaznivý vplyv striedavého prezenčného a 
dištančného vzdelávania, na základe ktorého žiaci vypadli z pravidelnej prezenčnej 
výučby a prípravy na vyučovanie. Ďalej diskutovali o  najefektívnejšom spôsobe výučby 
pre triedy v karanténe. V maturitných ročníkoch sa dohodli na pravidelnom opakovaní, 
precvičovaní, skúšaní a pripraviť žiakov na EČ MS. 



Slovensko zaostáva vo viacerých rebríčkoch testovania vedomostí (PISA, DESI, IT 
Fitness test atď.). Digitalizácia, digitálna transformácia a digitálna gramotnosť - to sú 
priority pre SR a EÚ. Vo viacerých koncepciách, stratégiách, akčných plánoch už sú tieto 
témy zakomponované, v obsahu vzdelávania ešte nie. 
Či budeme o 10 rokov v rebríčkoch vyššie alebo definitívne na konci?  
Sú ciele kurikula ZŠ nastavené správne? Je digitálna gramotnosť ako prierezová téma 
implementovaná v celom kurikule dostatočne? Do akej miery má byť digitálna 
gramotnosť súčasťou informatiky? Sú ciele informatiky adekvátne pre budúcnosť 2030+? 
Martin Šechný ako člen komisie, ktorá pripravuje obsah dokumentu zameraného na 
reformu obsahu a formy vzdelávania stručne oboznámil prítomných so súčasným stavom 
rozpracovaného dokumentu. Tiež informoval o problémoch, ktoré sú spojené 
s akceptovaním inovatívnych myšlienok do reformy.    
Prítomní následne diskutovali o súčasnom stave školstva, definovali hlavné body, 
z ktorých vyplývajú súčasné problémy a nedostatky v školstve. Boli prediskutované 
inovatívne myšlienky na elimináciu zadaných nedostatkov. Všetci prítomní si zadali 
úlohu preštudovať pracovnú verziu dokumentu, hlavná koordinačná skupina pre 
kurikulum s podporou ústredných komisií. 
 
https://vzdelavanie21.sk 
 
https://vzdelavanie21.sk/aktuality/uvodne-dokumenty-kurikularnych-zmien/ 
 
V závere stretnutia pozvala koordinátorka klubu všetkých členov na najbližšie 
zasadnutie. 

13. Závery a odporúčania: 
 

• Pokračovať v kontrole riešení a príprave nových sérií úloh súťaže „ELEKTROmatik“. 
Zvyšovať povedomie školy medzi žiakov základných škôl 

• Vymieňať si skúsenosti získané vo vyučovacom procese ( riešenia problémov 
s absenciou žiakov, slabou prípravou na vyučovanie 

• Testovať a pripravovať žiakov 4.ročníka na EČ MS, rozoberať konkrétny obsah úloh 
a smerovať žiakov k variabilite pri ich riešení. 

• preštudovať pracovnú verziu dokumentu pre reformu vzdelávania „ Vzdelávanie 
21.storočia.“  
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16. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 
 
Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov 
Dátum konania stretnutia: 18.1.2022 
Trvanie stretnutia:  od 15.00 hod. do 18.00 hod.  
 
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Martin Broda, PhD.  Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

2. Ing. Juraj Budiš  Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

3. Mgr. Mária Solarová  Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

4. RNDr. Anna Budišová 
 

 Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

5.  Mgr. Jana Kollárová  Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

6. Mgr. Marta Kožárová  Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

7. Mgr. Zdenka Liščinská  Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

8. Ing. Jozef Harangozo 
 

 Stredná priemyselná 
škola 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

9.  Ing. Martin Šechný  Stredná priemyselná 
škola 



elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    
 
  



Fotky z pedagogického klubu „Úspešný absolvent prírodovedných predmetov“ 
(18.1.2022)  

 
 


