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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová  

Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: Mgr. Jana Kollárová 

Téma stretnutia:  Inovácia obsahu maturitných zadaní.  
Spracovanie maturitných tém v súlade s požiadavkami na absolventa SŠ. 

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  

- návrat žiakov a učiteľov maturitného ročníka na prezenčnú formu vyučovania 
- práca v prostredí Webex a jeho využitie pri súťaži Elektromatik 
- diskusia o inovácii maturitných zadaní rozdelených medzi členmi klubu 
- návrh riešení na úspešné zvládnutie prípravy žiakov maturitných ročníkov  

 

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. 

Ing. Martin Broda informoval členov klubu o nástupe do školy a pokračovaní v prezenčnej 
forme vzdelávania pre žiakov štvrtého ročníka. Rovnako ich informoval o možnosti ísť sa 
otestovať cez odberové miesto zriadené PSK. Začala sa aj diskusia o nastávajúcom očkovaní 
učiteľov maturitných ročníkov, kde cennými informáciami prispel aj kolega Ing. Jozef 
Harangozo. 

Mgr. Mária Solarová a Mgr. Marta Kožárová sa informovali od kolegu Ing. Martina Brodu 
o možnosti vytvoriť vo Webex-e, ktorý používame pri dištančnom vzdelávaní, miestnosti pre 
skupinky žiakov na pripravovanú súťaž Elektromatik. Ing. Martin Broda im v tejto otázke 
poradil a tiež ich odkázal na kolegu Ing. Martina Vujčika, ktorý má s vytváraním miestností 
v rámci Webex-u bohatšie skúsenosti. 

Koordinátorka klubu Mgr. Marta Kožárová vyzdieľala pre členov klubu tabuľku, v ktorej 
prehľadne uviedla všetky už spracované témy, ale aj témy, ktoré je ešte možné zakomponovať 
do inovácie, aby bola jednoduchšia orientácia v ďalšom vytváraní a upravovaní maturitných 
zadaní. Následne sa slova ujali Mgr. Zdenka Liščinská a Mgr. Mária Solarová, ktoré prítomným 
členom prezentovali 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. Po diskusii, v ktorej odznelo mnoho 
zaujímavých pripomienok a podnetov, koordinátorka klubu navrhla hodinový priestor na 
premyslenie, prepracovanie a doplnenie prezentovaných maturitných zadaní. Po prestávke 
odprezentovala zapracované návrhy Mgr. Mária Solarová. Mgr. Marta Kožárová poprosila, aby 
členovia klubu vložili tieto svoje inovované zadania na GoogleDisc. 

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



 

13. Závery a odporúčania:  

• Pri inovovaní maturitných zadaní brať do úvahy požiadavky na absolventa SŠ. 
• Ukladať všetky inovované maturitné zadania na GoogleDisc. 
• Odovzdávať si skúsenosti s aplikovaním matematickej a prírodovednej gramotnosti 

počas dištančného vzdelávania . 
• Realizovať výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov. 
• Využívať dostupné zdroje informácií v rámci pedagogického klubu. 
• Do budúceho stretnutia spracovať na diskusiu ďalšie inovované maturitné zadania. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Jana Kollárová 
15. Dátum 11.2.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Marta Kožárová 
18. Dátum 12.2.2021 
19. Podpis  
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

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

Pr i j ímateľ:  Stredná priemyselná 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: Webex 

Dátum konania stretnutia: 11.2.2021 

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 

    

    

    

 



Príloha: 

Fotodokumentácia 

 


