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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: Medzipredmetové vzťahy, analýza súčasného stavu 

  

Hlavné body stretnutia:  

            1. Otvorenie 

            2. Prerokovanie aplikácie jednotlivých tém MG do predmetov na SZŠ LC 

            3. Vymedzenie základných postupov a metód na uplatnenie medzipredmetových   

                vzťahov v oblasti matematickej gramotnosti žiakov 

4. Skúsenosti z praxe 

5. Diskusia 



Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/ Mgr. Marian Skrutek predniesol hlavnú tému stretnutia: Aplikácia matematickej gramotnosti 

v jednotlivých predmetoch na SZŠ LC  

2/ Mgr. Marian Skrutek viedol prednášku na tému: Vymedzenie základných postupov a metód na 

uplatnenie medzipredmetových vzťahov v oblasti matematickej gramotnosti žiakov so zameraním na 

obsah a výstup žiaka.   

3/ Členovia klubu na základe skúseností z praxe a kontroly vedomostí žiakov z problematiky 

matematického vzdelávania, analyzovali súčasný stav uplatňovania medzipredmetových vzťahov 

v oblasti matematickej gramotnosti žiakov SZŠ LC v jednotlivých ročníkoch, definovali klady a zápory.  

4/ Diskusia prebehla medzi učiteľmi o problematike pojmov a vymedzení rozsahu poskytnutých 

informácií pre žiakov z oblasti matematickej gramotnosti. Interpretovali vzájomný prienik tém, ktoré 

umožňujú vzájomnú koordináciu v poskytovaní vedomostí, systematizovanie poznatkov a následne 

synergický chronologický postup vo zvyšovaní úrovne matematickej gramotnosti.  

 

1. Závery a odporúčania: 

  Koordinátor klubu:  

Odporučil členom klubu si vzájomne porovnať časovo-tematické plány ohľadom prieniku tém so 

zameraním na matematickú gramotnosť. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 
Dátum konania stretnutia: 14 .10. 2020; Trvanie stretnutia: od 13. 15 hod do 16. 15 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 
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