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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Návrat žiakov maturitného ročníka do škôl a ich pokračovanie v prezenčnom vzdelávaní a analýza 
skúseností z dištančného vzdelávania za posledné obdobie. 
Inovácia obsahu prerozdelených maturitných zadaní s cieľom pripraviť žiakov maturitných ročníkov 
na IČ MS. Zakomponovanie návrhov členov klubu do ich obsahu. 
 
Kľúčové slová: maturitné zadania, žiaci maturitných ročníkov, prijímacie skúšky 



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

Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová 

Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: Mgr. Zdenka Liščinská 

Téma stretnutia: Grafická úprava a finalizácia maturitných zadaní.  
Príprava zadania na prijímacie skúšky v náhradnom termíne (pre žiakov, ktorí sa 
nezúčastnili z dôvodu karantény alebo pozitívneho Covid testu ). 

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  

- postrehy a zhodnotenie  prezenčnej výučby žiakov maturitného ročníka  
- hodnotenie prebiehajúcej dištančnej výučby 
- diskusia o grafickej úprave a finalizácii  maturitných zadaní rozdelených medzi členmi klubu 
- návrh riešení na úspešné zvládnutie prípravy žiakov maturitných ročníkov 
- priebežné hodnotenie úrovne prípravy žiakov ZŠ, nedostatky : riešenie trojuholníka (pojmy 

ťažnica, výška a ich výpočet) 

 

Priebeh stretnutia:  

Koordinátorka klubu Mgr. Marta Kožárová na začiatku privítala všetkých prítomných členov a 
oboznámila ich s programom stretnutia.  

Členovia navzájom diskutovali a analyzovali všetky body programu zasadnutia pedagogického 
klubu. 

Na úvod Ing. Martin Broda poskytol členom klubu o ďalšie informácie o nástupe do školy 
a pokračovaní v prezenčnej forme vzdelávania pre žiakov všetkých ročníkov.  

Mgr. Marta Kožárová  a Mgr. Mária Solarová pokračovali ďalším prezentovaním zadávania 
vytvorených kariet v Edupage do školskej knižnice a zdieľaní medzi jednotlivými vyučujúcimi.  

Koordinátorka klubu Mgr. Marta Kožárová otvorila diskusiu k tvorbe a inovácii maturitných 
zadaní. Slova sa ujali Mgr. Zdenka Liščinská, Mgr. Jana Kollárová a Mgr. Mária Solarová, ktoré 
prítomným členom prezentovali  ďalšie spracované maturitné zadania, ku ktorým sa členovia 
vyjadrili, dali návrhy na úpravu a doplnenie. Ku všetkým odprezentovaným zadaniam 
nasledovala bohatá diskusia, kde sa vyjadrovali hlavne vyučujúce matematiky, na základe 
skúseností nielen z prezenčného ale aj dištančného vzdelávania.  Po diskusii členkám klubu 
poskytla  koordinátorka klubu dostatočný časový priestor na prepracovanie a doplnenie 
prezentovaných maturitných zadaní. Po prestávke odprezentovali členky klubu prepracované 
zadania.  

V závere zasadnutia Mgr. Marta Kožárová, koordinátorka klubu, poďakovala prítomným členom 
za účasť, popriala veľa zdravia a energie do práce a pozvala ich na ďalšie stretnutie.  

13. Závery a odporúčania:  

• Odovzdávať si skúsenosti s aplikovaním matematickej a prírodovednej gramotnosti 
počas dištančného vzdelávania 

• Pri inovovaní maturitných zadaní brať do úvahy požiadavky na absolventa SŠ. 



• Ukladať všetky inovované maturitné zadania na GoogleDisc. 
• Realizovať výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov. 
• Využívať dostupné zdroje informácií v rámci pedagogického klubu. 
• Pri príprave zadania na prijímacie skúšky na náhradný termín brať do úvahy poznatky z 

priebežného hodnotenia úrovne prípravy žiakov ZŠ 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zdenka Liščinská 
15. Dátum 10.5.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Marta Kožárová 
18. Dátum 10.5.2021 
19. Podpis  
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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 Plzenská 1, Prešov 

Dátum konania stretnutia: 10.5.2021 

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

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

9 Jozef Harangozo  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 

 
 

 
 
Jeden člen klubu zhotovoval fotky, a teda nie je na zábere. 


