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správy 

http://szslucnalc.sk/?page_id=11312 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: Úvodné 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  

Kľúčové slová: plán práce klubu, matematická gramotnosť, analýza súčasného stavu, vymedzenie 
základných pojmov 
 

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 plánu práce klubu  

3. Vymedzenie základných pojmov z oblasti matematická gramotnosť 

4. Diskusia, návrhy 



Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/ Mgr. Marian Skrutek, koordinátor klubu, predniesol návrh Plánu práce pedagogického klubu na dva 

školské roky 2020/2022. Poukázal na hlavnú činnosť klubu, ktorá bude založená na spolupráci 

pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a 

pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov rôznych aprobačných predmetov. 

Následne bol Plán práce Klubu inovácií vo vzdelávacom procese a podpora matematickej gramotnosti 

jednohlasne odsúhlasený. 

3/  Mgr. Marian Skrutek vymedzil základné pojmy z oblasti matematickej gramotnosti.  

4/  Členovia klubu na základe vlastných skúseností analyzovali súčasný stav žiakov na škole.  

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. 

1. Závery a odporúčania: 

  Koordinátor klubu:  

Odporučil členom klubu preštudovať si plán práce klubu a navrhnúť aktivity na ďalšie stretnutia 

  

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

3. Dátum 16.09.2020 

4. Podpis  

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

6. Dátum 16.09.2020 

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: 14 .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. Skrutek Marian  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Sekulová Miroslava  SZŠ Lučenec  

3. Mgr. Czaková Eva  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Bartošová Barbora  SZŠ Lučenec  

5. Mgr. Bolčová Lívia  SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Jurigová Beáta  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Martinská Ľubomíra  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Nagy Ladislav  SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Sekula Miroslav  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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