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Správa o činnosti pedagogického klubu
1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ

Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosf a rovnaký prfstup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšit‘ výsledky a
kompetencie deti a žiakov
3. Prijímatel‘
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
4. Názov projektu
Rozvij anie matematickej, finančnej, čitateľskej
a prírodovednej gramotnosti nevyhnutný predpoklad
na rozvíjanie kľúčových kompetencif a ziskavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.
5. Kód projektu ITMS2O14±
31201 1U093
6. Názov pedagogického klubu
5.6.5. Matematika a práca $ informáciami
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 27. 09. 2021
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, INF1
9. Meno koordinátora pedagogického
Mgr. Dusana Cizmarova
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
Správy
www.~‘mW.sk
-
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11. Manažérske zhrnutie Hospitačná činnosť
kl‘účové slová: analýza súfaží, percento, percentil, časový harmonogram, zodpovednosť
krátka anotácia: Analýza jednotlivých sút‘aží, ich výber pre žiakov a časový harmonogram na daný
školský rok
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod otvorenie stretnutia
2. Sumarizácia sút‘aží minulého šk.roka
3. Analýza $úfaží
4. Časový harmonorgram
5. Rozdelenie zodpovednosti
—

1.

Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podľa prezenčnej listiny.

2. Zosumarizovali sa realizované súťaže v uplynulom školskom roku. Sumarizácia prebehla
vzhľadom nie na prihlásených žiakov do avizovaných súťaží ‚ale hlavne ktoré súťaže sa
nakoniec v roku dištančného vzdelávania realizovali‘ Diskutovalo sa o forme súťaže, aký
vplyv mala ONLINE verzia na výsledky, porovnali sa výsledky s minulými školskými
rokmi. Porovnali sme obtiažnosf úloh pri klasickej —prezenčnej forme sút‘aží s ONLINE
verziami.
3. Zanalyzovali sa jednotlivé sút‘aže, pravidlá, náročnost‘ na ich realizáciu v prípade žeby
prebiehali opät‘ ONLINE formou
Junior náboj( 19.11.2021)
Prírodovedný päťboj
Matematický náboj, Fyzikálny náboj
MAKS
Expert Geniality show
PIKOMAT
Matematická olympiáda, Fyzikálna olympiáda
Pytagoriáda
-

-

.
.
-

-

-

Zenit v programovaní (26.10.2021)
iBobor(12.11.2021)

1.

Členovia klubu si preštudovali časový harmonogram jednotlivých súfaží.

-

Zvláštnu pozornosf sme venovali olympiádam

-

TERMINOVN~K
predmetových olympiád a postupových súťaži V školskom roku 2021J2022
04450v sútaiea kMvgóvla

I

Oovváce kolo

I

Školské kolo

I

Okresoi kolo

Í

Krdj,ké kolo

Celoštálne kolo

Motemal4cki olympIádo —71. .očvik
KoboSila A
Kalegórie 0,0

do 30.11.1021
do 17.1.2022

Kalogóda ZS (ČasIl Al)

7.122011
25.12022

do 19.11.2021117.12.2021

Kalegó‘ie ZS, Z?, ZS (Času IA])
Kalcqóota ZO (ČasU Al >

11.1.1022
5.4.2022

20.23.3.20221

293.2022

I

I
I
I

25.1.2022

do 17.1 2.2021i20.2.2022

1242022

do 10.11.2021(17.12.2021

26.1.2022

I
I

Pylagooláda —43. ‚očriik
Kalegálie P3. P4 P5

5.12.2020

29.3.1022

KaltgáIle P6. P7. PS

0.12.2021

30.3.2022

Fyzikálno olympiáda

—

1.2.02022

52. ročni]c

KaIegáda .4

do 12.2.2021

9.3.2021

Kalcgóňe BC. D

do 23.4.2021

12.5.2021

Kalcgóris E

do 12.2.2021

17.3.2021

Kalegáoia F

do 12.2.2021

17.3.2021

KaIogálIa 0

do 30.4.2021

17.21.5.2021

15.10.4.2021

21.4.2021

Pri korešpondenčných súťažiach členovia klubu zapísali termíny na odoslanie platieb za ne
a termín odoslania úloh prvých kůl ( na následné kolá upozorňuje študenov-sút‘ažiacich
aplikácia, alebo dostávajú informáciu mailom)

-

5.

Členovia klubu si rozdelili zodpovednost‘ za jednotlivé súfaže. Zodpovednosf sa ne sa
týkala:
prihlasovania a dodržania termínov
sledovanie termínov súfaží pri ktorých ešte nie je známy dátum
zabezpečenie techniky v pripade že půjde o ONLINE formu
samotnej realizácie školských kůl, následnej opravy a odoslanie výsledkov
-

-

12. Závery a odporúčania:
Koordinátorka klubu zhrnula stretnutie. Odporúčame posilníť prípravu formou konzultácií pred
jednotlivými kolami olympiád, pred mými súfažami zrealizovať stretnutia kde by sa prešli úlohy
z minulých ročníkov a na príslušných krúžkoch daf možnosf odkonzultovať aj úlohy z
korešpondenčných súfaží

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

R.NDR. Miriam Lešová

~7. 09. 2021
~j~j
vlgr. Dušaroačižrnárová
~7. 09. 2021
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