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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os Vzdelávanie
2. Špecifický ciel‘ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnost‘ a rovnaký pristup ku

kvaliLnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencic dctí a žiakov

3. Prijírnateľ Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
4. Názov projektu Rozvij anie matematickej. hnančnej, čitateľskej

a prírodovedncj gramotnosti nevyhnutný prcdpolclad
na rozvij anie kl‘účových kompetencií a získavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.

5. Kód projektu ITMS2O14+ 31201 1U093
6. Názov pedagogického klubu 5.6.5. Matematika a práea s informáciami
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 13. 06. 2022
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Gynmázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, INF1
9. Meno koordinátora pedagogického . ‚ ‚vlgr. Dusana Cizmarova
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

Správy www.~‘mtv.sk

11. Manažérske zhrnutie Hospitačná činnost‘
kl‘účové slová: analýza činností, odporúčania
krátka anotácia: zhodnotenie práce pedagogického klubu
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Uvod — otvorenie stretnutia
2. TVVP v predmetoch klubu
3. Analýza realizovaných aktivít
4. návrhy na zlepšenie práce klubu
5. Prínos klubu za polrok

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

2. Prešlijednotlivé TVVP z hľadiska časového sklzu v minulom školskom roku a ich následnej
úpravy v nadchádzajúeorn období.

3. Zanalyzovali sa realizované aktivity v rámci predmetov klubu:
- Junior náboj
- MAKS
- Expert Geniality show
- KOMPARO
- TESTOVANIA 9 - matematika
- IT Fitnes test
- Maturita 2022

4. Členovia klubu navrhli aktivity na zlepšenie práce klubu:
Pred jednotlivými kolami olympiád a súťaží posilniť prípravu formou konzultácií a účasťou

na korešpondenčných seminároch
Príprava formou krúžku na Testovanie 9 z matematiky
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14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Sokolová

15. Dátum 13.06.2022
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17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Dušana Čižmárová

18. Dátum 13.06. 2022
19. Podpis 4 ~&•~‘

- organizovať školské súťaže na posilnenie predmetov PK
- zapojiť žiakov do aktivít školy v rámci čiimostí pedagogického klubu
- účasť členov klubu na školeniach podporujúcich digitalizáciu v predmetoch klubu
- zaviesť pravidelnosť stretnutí na výmenu skúseností vo vyučovaní aj medzi členrni mých
pedagogických klubov

5. Medzi prínosy PK členovia začlenili:
- získanie nových znalostí o inováciách vo vzdelávaní
- získanie nových materiálov k výučbe predmetov klubu
- pravidelná výmena skúseností a názorov
- získanie možností s prácou v programoch Excel, Cabri geometria, Geogebra
- odporúčania k zvýšeniu aktivity žiakov na VH pomocou interaktívnych programov

12. Závery a odporúčania:

Koordinátorka klubu zhrnula stretnutie. Odporúčame zakomponovať jednotlivé návrhy aktivít do
jednotlivých VH v rámci svojich predmetov.
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