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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: Ôsme stretnutie - 07.12.2020  

Zadefinovanie pojmu percentá, analýza, určenie ich úrovne, využitie  jednotlivých úrovní 

v predmetoch   

Kľúčové slová: percentá, úroveň a prepojenie na SZŠ LC, analýza súčasného stavu 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: Percentá 

  

Hlavné body stretnutia:  

            1. Otvorenie 

            2. Zadefinovanie pojmu percentá 

            3. Vymedzenie základných postupov, metód, foriem pri rozvoji schopností žiaka pracovať 

s percentami, vzťah medzi zlomkami, percentami, desatinnými číslami, uplatniť dané vedomosti 

v praktickom živote, škole. 

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 predniesol hlavnú tému stretnutia: Percentá 

3/ Mgr. Marian Skrutek viedol prednášku na tému: Zadefinovanie základných pojmov, oboznámenie 

s metodikou, postupmi a metódami slúžiacimi k rozvoju úrovne pracovania s percentami. Uviedol 

príklady tém, ktoré by mali pomôcť rozvíjať MG v percentách: vypočítať 1 percento (%) ako stotinu 

základu, vypočítať hodnotu časti prislúchajúcej k počtu percent, vypočítať počet percent, ak je daný 

základ a časť prislúchajúca k počtu percent, vypočítať základ, keď poznáme počet percent a hodnotu 

prislúchajúcu k tomuto počtu percent, vypočítať 1 promile (‰) ako tisícinu základu. Poznať vzťah 

medzi zlomkami, percentami a desatinnými číslami. Navrhol aktivačné a motivačné činitele pri 

dosiahnutí cieľa. Poukázal na dôležitosť vedieť pracovať s percentami v reálnom živote, škole.   

4/ Členovia klubu na základe skúseností z praxe prezentovali vlastné skúsenosti s úrovňou práce 

žiakov s percentami a možnosti prepojenia, realizácie vo svojich predmetoch na SZŠ LC. Snažili sa 

definovať ich úroveň, zdôraznili, v ktorých oblastiach dosahujú lepšie alebo horšie výsledky. 

5/ Diskusia prebehla medzi učiteľmi o problematike úrovne práce žiakov s percentami, ich využívaní, 

možnostiach rozvoja na jednotlivých predmetoch a vzájomnej koordinácii. Učitelia navrhovali metódy 

a postupy, ktoré by prispeli k rozvoju MG žiakov v oblasti vedomostí a práce s percentami. 

13. Závery a odporúčania: 

  Koordinátor klubu:  

1/  Navrhol členom klubu  implementovať úlohy a príklady do svojich vyučovacích hodín, ktoré by 

viedli k rozvoju žiakov v oblasti vedomostí a práce s percentami. 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 
Dátum konania stretnutia: 7. 12. 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 

    

    

 


	PREZENČNÁ LISTINA

