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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová: 
 
Zhodnotenie činnosti klubu v školskom roku 2020/2021 
 
Zhodnotenie ústnej časti maturitnej skúšky z matematiky, overenie vhodnosti maturitných zadaní 
 
Zhodnotenie prijímacích pohovorov 

Príprava článku do Monitora 

Inovácia foriem vyučovania prostredníctvom vzdelávacích portálov, využitie zábavných 
prvkov vo vyučovaní   

kľúčové slová: Vyhodnotenie činnosti klubu, ústna časť maturitnej skúšky z matematiky, maturitné 
zadania,  prijímacie pohovory, Monitor, viki.iedu.sk, PowerPoint- hry. 



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

Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová  

Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: RNDr. Anna Budišová 

Téma stretnutia:  Zhodnotenie činnosti klubu v školskom roku 2020/2021 
 Zhodnotenie ústnej časti maturitnej skúšky z matematiky 
 Zhodnotenie prijímacích pohovorov 
 Prepracovanie a doplnenie článku do Monitora                                         
Oboznámenie sa s novými učebnými prostriedkami.                                                                 

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  

- analýza skúseností z maturitných skúšok 
- analýza skúseností z prijímacích pohovorov 
- analýza novovytvorených maturitných otázok 
- diskusia o článku do Monitora 
- oboznámenie sa s novými možnosťami využitia PowerPointu 
- oboznámenie sa s výukovým portálom viki.iedu.sk 
- oboznámenie sa s ďalšími funkciami EduPage 

 

Priebeh stretnutia:  

V úvode stretnutia koordinátorka klubu Mgr. Marta Kožárová privítala prítomných členov klubu 
a oboznámila ich s programom. Členovia klubu pod vedením koordinátora diskutovali o 
jednotlivých bodoch programu stretnutia pedagogického klubu.  

 
Marta Kožárová v úvode zhodnotila činnosť klubu. Skonštatovala, že napriek pandemickej situácii 
boli všetky úlohy, ktoré si členovia klubu vytýčili, splnené. Najväčšiu pozornosť členovia 
venovali príprave maturitných otázok a dištančnému vzdelávaniu. 

Marta Kožárová ďalej skonštatovala, že maturitné skúšky prebehli v klasických intenciách a žiaci 
boli dobre pripravení. Otestovali sa tiež  nové maturitné zadania, ktoré sú zamerané viac na prax 
a sú tak pre žiakov názornejšie. Požiadala tiež vedenie školy, aby v budúcnosti maturitné skúšky 
z matematiky prebiehali v miestnostiach s dataprojektorom.  
 
Marta Kožárová tiež poukázala na slabšiu úroveň vedomostí žiakov hlásiacich sa na našu školu. 
Členovia klubu sa zhodli na tom, že ide zrejme o dôsledok pandemickej situácie. Martin Broda 
vyslovil názor, že by bolo zaujímavé porovnať výsledky žiakov, ktorí sa zúčastnili odpoludní 
s matematikou s výsledkami ostatných žiakov. 
 
Členovia klubu ďalej doplnili informácie do článku PK PRV, ktorý je každoročne uverejňovaný 
v Monitore školy. V článku boli uvedené predovšetkým výsledky matematických súťaží, ktorých 
sa v tomto školskom roku zúčastnili žiaci zúčastnili. 
 
Mária Solárová oboznámila prítomných s využitím PowerPointu pri učení zábavnou formou. 
Ukázala prítomným hotové šablóny hier, ktoré sú pre učiteľov prístupné v PowerPointe a ich 
použitie. Po pripomienke, že učiteľ potrebuje už predpripravené materiály, Martin Broda poukázal 



na možnosť využitia portálu Viki. Mária Solárová tiež ukázala, ako sa dajú využiť niektoré ďalšie 
funkcie Edupage.  

Na záver stretnutia koordinátorka klubu Mgr. Marta Kožárová poďakovala prítomným členom za 
aktívnu spoluprácu na stretnutí aj počas celého školského roka.  

 

13. Závery a odporúčania:  

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

• Naďalej sa spolupodieľať na výmene skúseností s využívaní moderných vyučovacích 
pomôcok, postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní.  

• Realizovať aj v ďalšom školskom roku súťaž ELEKTROmatik z matematiky pre ZŠ. 
• Zapájať sa aj v ďalšom školskom roku do matematických súťaží. 
• Pokračovať v ďalšom školskom roku v príprave a realizácii odpoludní s matematikou pre 

uchádzačov o štúdium zo ZŠ  
• Čo najviac využívať na ústnych maturitných skúškach interaktívnu tabuľu a dataprojektor 

pre názornejší spôsob odpovede žiakov.   
• Pripraviť tematické plány na ďalší školský rok tak, aby sa čo najviac eliminovali nedostatky 

vedomostí spôsobené dištančnou formou vyučovania počas pandémie. 

 

13. Vypracoval (meno, priezvisko) RNDr. Anna Budišová 
14. Dátum 17.6.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Marta Kožárová 
17. Dátum 18.6.2021 
18. Podpis  

 



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc na potreby trhu práce 

Pr i j ímateľ:  Stredná pr iemyselná škola elektrotechnická,  Plzenská 1,  
Prešov 

Názov projektu:  Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce 

Kód ITMS projektu:  312011AGU7 

Názov pedagogického klubu: Ped. klub "Úspešný absolvent prírodovedných predmetov" 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov 

Dátum konania stretnutia: 17.6.2021 

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



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

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

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

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

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

8. Jozef Harangozo  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

9. Zdenka Liščinská  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 

 

 
 



 


