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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: Druhé stretnutie - prerokovanie a schválenie plánu práce Klubu matematickej 

gramotnosti, zadefinovanie cieľov a jednotlivých úloh v rámci klubu, vymedzenie základných 

pojmov, analýza súčasného stavu vedomostí žiakov z oblasti matematickej gramotnosti na SZŠ LC, 

analýza nedostatkov ktorého cieľom bolo prerokovanie úrovne ISCED 3 národného štandardu z 

matematiky, analýza súčasného stavu vedomostí žiakov z oblasti matematickej gramotnosti na SZŠ 

LC v súvislosti s čiastkovými kompetenciami úrovne pre ÚSOV, vymedzenie celkových 

a čiastkových kompetencií matematického vzdelávania 

Kľúčové slová: štandard ISCED 3 pre matematiku, analýza súčasného stavu, vymedzenie základných 

pojmov vymedzenie celkových a čiastkových kompetencií z oblasti matematická gramotnosť 

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

Hlavná téma stretnutia: Definovanie pojmu – matematická gramotnosť, analýza súčasného stavu 

Hlavné body stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie ISCED 3 pre matematiku  

3. Vymedzenie základných pojmov vymedzenie celkových a čiastkových kompetencií z oblasti                

matematická gramotnosť 

4. Skúsenosti z praxe 

5. Diskusia 



Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/ Mgr. Marian Skrutek, koordinátor pedagogického klubu privítal členov na stretnutí. 

2/ Koordinátor klubu Mgr. Marian Skrutek oboznámil členov klubu s dokumentom ISCED 3 

národného štandardu z matematiky návrh 

3/ Mgr. Marian Skrutek viedol prednášku na tému: Vymedzenie celkových a čiastkových kompetencií 

žiakov SZŠ so zameraním na obsah a výstup žiaka.   

4/ Členovia klubu na základe vlastných skúseností hodnotili úroveň vedomostí žiakov z ISCED 3    

5/ Diskusia prebehla medzi učiteľmi o problematike pojmov, vymedzení rozsahu poskytnutých 

informácií a možnosti aplikácie vo vyučujúcich predmetoch. Diskutujúci sa zhodli na potrebe rozvíjať 

matematickú gramotnosť vo všetkých predmetoch, špecifickým spôsobom k obsahu učiva. 

Diskusia prebehla medzi učiteľmi o problematike aplikácie tém MG v jednotlivých predmetoch 

na dosiahnutie celkových a čiastkových kompetencií žiakov SZŠ. Učitelia diskutovali o metódach 

a formách vo výučbe.  

1. Závery a odporúčania: 

  Koordinátor klubu:  

1/  Poďakoval prítomným členom za podnetné návrhy a účasť na stretnutí 

2/  Odporučil odporučila členom klubu preštudovať ISCED 3 pre matematiku, premyslieť a pripraviť 

návrh začlenenia tém z MG v jednotlivých predmetoch tak, aby sa rozvíjali celkové aj čiastkové 

kompetencie žiakov. 

  

2. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Miroslava Sekulová  

3. Dátum 29.09. 2020 

4. Podpis  

5. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Marian Skrutek 

6. Dátum 29.09. 2020 

7. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 28 .09. 2020; Trvanie stretnutia: od 14. 00 hod do 17. 00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Marian Skrutek  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Miroslava Sekulová  SZŠ Lučenec  

3. Mgr. Eva Czaková  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Barbora Bartošová  SZŠ Lučenec  

5. Mgr. Lívia Bolčová   SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Beata Murín  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Ľubomíra Martinská  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Ladislav Nagy   SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Miroslav Sekula  SZŠ Lučenec  

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


