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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 
  
 
 
 
Analýza výsledkov priebežného testovania žiakov v prírodovedných predmetoch. Výmena 
skúseností pri príprave žiakov na EČ MS. Spolupráca so ZŠ. Aplikovanie nových metód 
a postupov pre dosiahnutie  čo najlepších výsledkov v maturitnej skúške. 
 
 
 
 
kľúčové slová: testovanie, EČ MS, ZŠ, ELEKTROMATIK 

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

Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová  

Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: Mgr. Jana Kollárová 

Téma stretnutia: Priebežné testovanie žiakov 

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  

- analýza výsledkov priebežného testovania žiakov 
- príprava na EČ MS 
- ELEKTROMATIK  

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 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. 

Ďalšou úlohou stretnutia bola oprava a vyhodnotenie prevej časti domáceho kola súťaže 
pre základné školy (ZŠ) ELEKTROMATIK a príprava súboru úloh na druhú časť 
domáceho kola. Najlepšie tímy zapojené do súťaže sa potom zúčastnia školského kola, 
ktoré bude prebiehať na pôde SPŠE (za predpokladu priaznivej pandemickej situácie).  

 

V závere stretnutia pozvala koordinátorka klubu všetkých členov na najbližšie zasadnutie. 
 
 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

• Zvyšovať povedomie školy medzi žiakmi základných škôl, skontrolovať a vyhodnotiť 
riešenia úloh 1.domáceho kola súťaže „ELEKTROmatik“, pripraviť a skompletizovať 
2.sériu úloh domáceho kola. 

• Vzájomne si vymieňať skúsenosti získané vo vyučovacom procese ( upravené 
pracovné listy, nové prezentácie, zadania úloh, spôsob hodnotenia vedomostí, 
prostriedky na motiváciu žiakov). 

• Testovať a pripravovať žiakov na EČ MS, vyhodnocovať ich výsledky a rozoberať 
nedostatky v ich riešení. 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov 

Dátum konania stretnutia: 11.1.2022 

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“ (11.1.2022)  

 

 


