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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 
  
 
Výmena skúseností členov Pedagogického klubu "Úspešný absolvent prírodovedných 
predmetov" - analýza žiackych riešení, návrhy na zmeny postupov pri riešení konkrétnych 
úloh. Implementácia problematických tematických celkov do ŠkVP a návrhy na úpravu 
ŠkVP. Výmena skúseností s novými aj zaužívanými aplikáciami. Spolupráca so ZŠ.  
 
 
 
 
kľúčové slová: výmena skúseností, ELEKTROMATIK, DOD 

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

Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová  

Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: Mgr. Marta Kožárová 

Téma stretnutia: Výmena skúseností 

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  

- analýza riešenia úloh 
- ELEKTROMATIK 
- DOD 

Priebeh stretnutia:  

Koordinátorka klubu „Úspešný absolvent prírodovedných predmetov“ Mgr. Marta 
Kožárová na začiatku stretnutia privítala všetkých prítomných členov a  schválili 
zapisovateľa. 

Členovia klubu UAPP riešili jednotlivé body plánu práce tohto stretnutia. 
Na začiatku vyučujúce matematiky diskutovali o úrovni riešenia matematických  úloh 
žiakmi, poukázali na najčastejšie chyby a nedostatky na ktorých treba pracovať 
a implementovať zmeny/posilniť časovú dotáciu niektorých celkov aj do ŠkVP. Poukázali 
a zhodli sa na názore , že dištančné vzdelávanie v minulom období naďalej spôsobuje 



problémy pri zvládaní nového učiva ako po obsahovej stránke, tak v schopnosti sústrediť 
sa, v spôsobe učenia sa a pravidelného plnenia si povinností.  
 
Mgr. Marta Kožárová a Mgr. Mária  Solarová informovali o aktuálnom stave prípravy 
súťaže pre ZŠ – ELEKTROMATIK. V súvislosti s plánovaným DOD informovali o 
obsahu portálu súťaže na stránke školy a o obsahu základných informácií prezentovaných 
na DOD. 
 
Z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie si členovia klubu UAPP vymenili informácie 
o používaní EduPage, OneNote, Microsoft 365 a Webex/GoogleMeet.  
Ďalej diskutovali o  najefektívnejšom spôsobe výučby pre triedy v karanténe, možnosti 
zdieľania materiálov pre žiakov a vkladania veľkých súborov. 
 
Následne sa členovia klubu zúčastnili online DOD pre žiakov ZŠ a ich rodičov 
prostredníctvom komunikačného kanálu Cisco webex Google meet. Mgr. Marta Kožárová 
tam informovala o štatúte súťaže ELEKTROmatik, o možnosti registrácie do tejto súťaže 
a o motivačných výhodách pre riešiteľov tejto súťaže pre uchádzačov o štúdium na našej 
škole. V ďalšom bloku informovala o plánovaných Odpoludniach z matematiky, na 
ktorých dostanú žiaci základné informácie o požiadavkách na prijímacie skúšky. 
Ostatní členovia klubu boli počas DOD pripravení odpovedať na prípadné otázky 
zúčastnených. 
 
 
V závere stretnutia si členovia klubu vymenili informácie nadobudnuté počas práce.  
 
 
 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
 

• Propagovať súťaž „ ELEKTROmatik“ medzi žiakmi základných škôl a tak získať 
úspešných riešiteľov pre štúdium na našej škole ( dobrý vstupný predpoklad 
úspešného absolventa). 

• Propagovať „Odpoludnia s MAT“ medzi žiakmi základných škôl a dosiahnuť lepšiu 
úroveň výsledkov na PS. 

• Vymieňať si skúsenosti získané vo vyučovacom procese pri odstraňovaní nedostatkov 
z dištančného vzdelávania. 

• Implementovať IKT novinky vo vyučovacom procese ( spustená interaktívna tabuľa, 
doplnené pomôcky z fyziky) 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov 

Dátum konania stretnutia: 7.12.2021 

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

3. RNDr. Anna Budišová 

 

 Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

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

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

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

7. Ing. Jozef Harangozo 

 

 Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

8.  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“ (7.12.2021) – 
fotograf členom klubu a nie je na fotke 

 

 


