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11. Manažérske zkrnutie
kl‘účové slová: maturitné zadania, ústna maturitná skúška, maturitné otázky
krátka anotáeia: Rozbor a analýza priebehu pripravy na MŠ, návrhy a opatrenia
12. Hlavně body, fémy stretnutia, zhrnutie priebeku stretnutia:

1. Úvod — olvorenie stretnutia
2. Maturitné zadania M4 7‘, FYZ INF
3. Návrhy na úpravu maturitných zadaní s ohľadom na dištančné vzdelávanie v období ad

októbra 2019 do 2& 2. 2021 ~‘doposiaľ stanovený termín, ktorý móže byťpriebežne
zmenený)

1. Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podl‘a prezenčnej listiny.

2. Jednotliví členovia komisie, ktorí sú v školskom roku 2020-2021 zodpovední za prípravu
študentov maturitných ročníkov na maturitnú skúšku za jednotlivé predmety, teda vyučujúci
štvrtých ročníkov, informovali ostatných členov klubu o priebehu a aktuálnom stave
dodržiavania učebného plánu v jednotlivých predmetoch. Vyslovili svoj predpoklad
k dodržaniu časového harmonogramu prípravy na MS, v ktorom skonštatovali, že príprava
prebieha podľa plánu.

3. Učite]ia navrhli podl‘a možnosti aj nad‘alej dodržat‘ obsah aj časový harmonogram
jednotlivých učebných pbánov. V zadaniach maturitných otázok nevyžadujú realizovat‘
zmeny, aj ked‘ samotné preskúšavanie žiakov a kontrola ich teoretických vedomostí v štvrtom
ročníku nie sú jednoznačne objektívne, vzhl‘adom na spósob ústneho skúšania dištančnou
formou. Se dóležité aj pri dodržiavaní stanovených opatrení (webkamera,..), aby vyučujúci
pri ústnom skúšaní využívali a zamerali sa na otázky, ktoré preveria znalost‘ logických
súvislosti z danej problematiky a aby odpovede neboli len memorovaním vopred
pripraveného materiálu.

Keďže EČ MS v školskom roku 2020/202], podl‘a pokynov ministerstva školstva, sa
nebude realizovat‘, tak je potrebné sústredif sa viac na ústnu formu maturitnej skúšky. Na nej



bude potrebné, ako skonštatovali Po zhode všetci členovia komisie, zohľadniť dištančný
spósob pripravy na túto skúšku. Tento prístup jev súlade s odporúčaním MS SR.

Dištančnú prípravu na MŠ bude potrebné zvlášť zohľadniť hlavne pri niektorých témach z
f~‘ziky, ktoré sú založené na praktických cvičeniach. Tieto nebolo možné dostatočne
realizovať vzhl‘adom na absentujúcu prezenčnú formu vyučovania v laboratóriách
a odborných učebniach ~ziky, ktoré sú vybavené špeciálnymi meracími prístrojmi.
V pripade zmeny situácie a nástupu žiakov do škól sa vyuěujúci 1~‘ziky plánuje práve na tieto
témy špeciálne zamerať a doplniť prípravu žiakov aj o tieto praktické činnosti.

13. Závery a odporúčania:

V zadaniach maturitných otázok sa nevyžadujú realizovat‘ zmeny vzhl‘adom na zodpovedný prístup
učiteľov aj väčšiny žiakov pri príprave na MS, aleje potrebné zohľadniť dlhodobú formu prípravy
na MS dištančnou formou vzdelávania. Obsah vzdelávania bude dodržaný.

Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby sa na ďalšie stretnutie
pripravili na tému:

. Finančná gramotnosť v testoch (Analýza testov zameraných na •rozvoj finančnej
gramotnosti, diskusia, skúsenosti a odporúčania~
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