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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová 
 
Štvrté stretnutie členov Pedagogického klubu "Úspešný absolvent prírodovedných 
predmetov".  
Vzájomné informovanie sa členov o priebehu vzdelávania v jednotlivých triedach, zvlášť vo 
4.ročníku. 
Zhromažďovanie materiálov a príprava pracovných listov na tematický celok „ Analytická 
geometria“. 
Snaha o inovatívny prístup v oblasti vzdelávania- informácie o zaujímavých webových 
stránkach týkajúcich sa prírodovedných predmetov 
 
kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, prezenčné vzdelávanie, aktivizujúce metódy, IKT 
kompetencie  

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

Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová  

Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: Mgr. Marta Kožárová 

Téma stretnutia: Inovácia vzdelávanía žiakov v oblasti prírodných vied. 

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  

- hodnotenie výsledkov za 1.štvrťrok - informácia o doterajšom priebehu vzdelávania 
v jednotlivých triedach. 

- súťaž ELEKTROmatik – aktivita pre vyhľadávanie nadaných žiakov s cieľom získať 
ich pre štúdium na našej škole. 

- hodnotenie hybridného vyučovania v 4.ročníku.  
- matematické súťaže.  
- zhromažďovanie materiálov na prípravu pracovných listov „Analytická geometria“ 
- nová učebnica fyziky pre žiakov, objednávka učebníc Fyzika 158 ks( podla počtu 

žiakov) 
- návrh aktivizujúcich metód a foriem výučby- videá, webové stránky, televízne 

programy 
- implementácia nových vyučovacích prostriedkov ( matematické programy, portály,  

IT ) 

 



Priebeh stretnutia:  

Koordinátorka klubu privítala prítomných členov a hneď v  úvode si členovia 
pedagogického klubu zvolili  zodpovedného za vypracovanie správy o činnosti klubu.  
 
Následne členovia klubu pod vedením koordinátorky diskutovali o jednotlivých bodoch 
plánu práce pedagogického klubu. 
Členovia sa navzájom oboznámili s hodnotením a skúsenosťami s vyučovaním za 
1.štrvťrok. Súčasná situácia s COVID 19 naďalej komplikuje vyučovanie, ktoré je 
postupne prerušované karanténou tried na nutné obdobie. Prezenčné vyučovanie je tak 
kombinované s dištančným, čo spomaľuje proces odstraňovania nedostatkov vo 
vedomostiach z predchádzajúceho dištančného vzdelávania. Najvýraznejšie sa to 
prejavuje u žiakov 2. a 4. ročníka. 
V druhom ročníku je nutné neustále sa vracať k obsahu učiva1.ročníka, keďže je nutnou 
podmienkou zvládnutia učiva 2.ročníka.  
Vo štvrtom ročníku sa žiaci začali na krúžkoch ( aj individuálne) pripravovať na externú 
maturitnú skúšku a sami zisťujú veľké nedostatky vo vedomostiach z predchádzajúcich 
ročníkov, kedy podcenili prípravu na dištančné hodiny. 
V prvom ročníku sa darí eliminovať rozdiely vo vedomostiach žiakov v závislosti od 
základných škôl, z ktorých žiaci prišli. Veľkou snahou vyučujúcich je zjednotiť 
vedomosti žiakov a dosiahnuť čo možno najlepšiu úroveň vedomostí všetkých žiakov. 
Vplyv dištančného vzdelávania sa prejavil aj u žiakov ostatných ročníkov. Jednotliví 
vyučujúci dopĺňajú, prehlbujú a upevňujú učivo v súlade spotrebami jednotlivých tried. 
 
Marta Kožárová prezentovala materiály k učivu preberanému v 3.ročníku k celku „ 
Analytická geometria“, ktoré následne členovia klubu spracovali do pracovného listu. Ten  
bude použitý na motiváciu a zjednodušenie osvojenia si danej problematiky žiakmi.  
Martin Šechný predstavil členom klubu ďalšie možnosti webovej stránky PhET, na ktorej 
sú interaktívne simulácie využiteľné vo všetkých fázach vyučovacieho procesu všetkých 
reálnych predmetov, ktoré sa na škole vyučujú. 
Anna Budišová informovala o nábore a zapojenosti sa žiakov do matematických súťaží. 
Zatiaľ prejavili záujem o MO ( jeden žiak), ostatné ešte nemajú spustený nábor. 
Pre skvalitnenie výučby Fyziky v 1.ročníku a dosiahnutie úspešnosti absolventa školy sa 
Mária Solarová  pričinila o zabezpečenie nových učebníc pre žiakov ( výzva Ministerstva 
školstva), ktoré výstižnejšie obsahujú preberané témy a vhodne nahradia tie staré, ktoré 
nevyhovujú ani počtom. 
Členovia klubu sa ďalej zhodli na tom, že v závere každého klasifikačného obdobia bude 
potrebné vykonať hĺbkovú analýzu výsledkov aktivít, zamerať sa na najčastejšie žiacke 
chyby a navrhnúť didaktické postupy na korekciu chýb. Na základe výsledkov výchovno-
vzdelávacieho procesu inovovať obsah, metódy a formy vo výuke prírodovedných 
predmetov. 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

• Vzájomne zdieľať a odovzdávať si  skúsenosti s aplikovaním matematickej 
a prírodovednej gramotnosti vo vyučovaní a mimoškolskej činnosti prostredníctvom 
vzájomných hospitácií. 

• Doplňať a precvičovať učivo základnej školy v prvom ročníku ( počítanie 
s mocninami). 

• Doplniť prehĺbiť a upevniť učivo z predchádzajúceho ročníka u žiakov vyšších 
ročníkov 

• Motivovať a aktivizovať žiakov 4.ročníka k tomu, aby zvládli náročný proces 
dopĺňania a prehlbovania vedomostí potrebných pre zvládnutie EMS, podporovať ich 
a poskytovať potrebné konzultácie pri riešení testových úloh. 

• Využívať webové stránky, videá a pod. v jednotlivých fázach výchovno- 
vzdelávacieho procesu 

• Využívať televízne programy vo výchovno- vzdelávacom procese a záujmovej 
činnosti. 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov 

Dátum konania stretnutia: 16.11.2021 

Trvanie stretnutia:  od 15.00 hod. do 18.00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

2. Mária Solarová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

3. Anna Budišová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

4. Jana Kollárová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

5.  Marta Kožárová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

6. Zdenka Liščinská  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

7. Jozef Harangozo 
--------- 

Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 



8. 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“ (16.11.2021)  

 

 


