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Úvod: 

    Pedagogický klub matematickej gramotnosti pozostáva z 3 členov, učiteľov matematiky 

a odborných strojárskych predmetov. Z 10 naplánovaných stretnutí klubu v prvom polroku školského 

roka 2020/2021 sa uskutočnilo 8 stretnutí. Od septembra 2020 do decembra 2020 sa stretnutia 

zrealizovali podľa plánu. Januárové stretnutia sa neuskutočnili vzhľadom na zatvorenie škôl z dôvodu 

lockdownu v súvislosti s pandémiou Covid-19. Tieto stretnutia sa presunú do druhého polroka 

školského roka 2020/2021 v čase, keď sa učitelia budú môcť osobne stretnúť v škole. 

Stručná anotácia 

 
    Činnosť pedagogického klubu bola zameraná na výmenu skúseností z vlastnej pedagogickej praxe 

pri vyučovaní jednotlivých matematických tém, medzipredmetové vzťahy, skúsenosti z dištančného 

vzdelávania a tvorbu vzdelávacích materiálov. Na spoločných stretnutiach členovia spoločne 

uskutočnili stručnú analýzu súčasného stavu zameranú na matematickú gramotnosť žiakov. 

Podrobnejšie sa venovali niektorým vybraným okruhom a tematickým celkom z matematiky. Navrhli 

konkrétne príklady, ktoré sa budú zaraďovať do vyučovania ako spôsob motivácie a aplikačné úlohy 

z odbornej praxe. Vypracovali vzdelávacie materiály pre žiakov využiteľné nielen pri prezenčnej, ale 

aj dištančnej forme vyučovania. Z anonymnej ankety určenej žiakom niektorých tried si urobili 

analýzu výsledkov dištančného vzdelávania predmetu matematika. 

Kľúčové slová 

 

Matematická gramotnosť, motivácia, skúsenosti, dištančné vyučovanie, vzdelávacie materiály, 

anketa, vyhodnotenie..  

 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2


Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

    Zámerom písomného výstupu pedagogického klubu matematickej gramotnosti je zhrnúť činnosť 

klubu v prvom polroku školského roka 2020/2021, priblížiť cieľ a obsah vytvorených učebných 

materiálov z predmetu matematika a oboznámiť s výsledkami nezáväznej žiackej ankety z hľadiska 

dištančného vzdelávania. V tomto zmysle a z dôvodu prehľadnosti je jadro písomného výstupu 

rozdelené na 3 časti: 

- zhrnutie činnosti klubu, 

- učebné materiály, 

- vyhodnotenie žiackej ankety. 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTI KLUBU: 

 

    Podstatou všetkých stretnutí členov klubu matematickej gramotnosti bolo skvalitniť vyučovací 

proces predmetu matematika na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch. Na stredné odborné 

školy väčšinou prichádzajú žiaci dosahujúci priemerné výsledky z matematiky, nakoľko tí najlepší zo 

základných škôl odchádzajú študovať na gymnáziá. Vzhľadom na nízku hodinovú dotáciu predmetu 

matematika a úroveň vedomostí žiakov je ťažké pre vyučujúcich nájsť si efektívny a účinný spôsob 

vzdelávania. Formou výmeny skúseností a vzájomnými konzultáciami sa členovia klubu na 

stretnutiach snažili nájsť adekvátny pomer medzi rozsahom a hĺbkou preberaného učiva. Špeciálne sa 

v tomto polroku venovali tematickým celkom výrazy a planimetria. Analyzovali problémy študentov 

s osvojovaním si učiva a riešením úloh. Vedomosti žiakov z obidvoch týchto tematických celkov sú 

predpokladom aj k zvládnutiu obsahu niektorých odborných predmetov. No nielen tieto dve 

matematické témy úzko súvisia s odborným vzdelávaním. Zameranie školy strojárskeho 

a elektrotechnického charakteru vyžaduje matematické znalosti na prijateľnej úrovni. Preto jednou 

z dôležitých tém stretnutí klubov boli aj medzipredmetové vzťahy. Skúsenosti niektorých členov klubu 

s vyučovaním odborných strojárskych predmetov prispeli k tvorbe aplikačných úloh a zadaní 

z matematiky. Projektové vyučovanie bolo tiež jednou z tém stretnutí klubu. Forma projektového 

vyučovania sa na škole využíva najmä v súvislosti s projektami žiakov v príprave na praktickú časť 

maturitných skúšok. Bežne sa stáva, že žiaci končiacich ročníkov požiadajú učiteľov matematiky, aby 

im pomohli s postupom výpočtu hmotnosti výrobkov netradičných tvarov. Takéto príklady sú aj 

vhodným motivačným faktorom pre žiakov odborných škôl. Ale aj skúsenosti s inými formami 

motivácie si členovia klubu navzájom vymenili. Osvedčili sa im motivačné úlohy z histórie, 

spoločenského života a z finančnej matematiky. Počas obdobia zatvorených škôl sa na spestrenie 

žiakom zadávali prostredníctvom Edupage rôzne číselné alebo planimetrické hlavolamy. Ich riešenie 

bolo dobrovoľné, no najmä mladší žiaci mali snahu vyriešiť ich a získať tak dobré ohodnotenie. 

V dištančnej forme vyučovania využívali členovia klubu v najväčšej miere informačný systém školy 

Edupage. Žiakom priebežne pridávali učebné materiály, ktoré si sami vytvorili a pridávali im k nim 

videá dostupné z internetu. Vytvorili si zoznam náučných videí vhodných na objasňovanie učiva pre 

žiakov stredných odborných škôl. Takéto vzdelávacie videá z matematiky by si vyučujúci tiež chceli 

v budúcnosti vytvoriť pomocou interaktívnych tabúľ a techniky, ktorá bude škole dodaná v súvislosti 

s plánovanými aktivitami projektu. 

 

 



UČEBNÉ MATERIÁLY: 

 

    Jedným z dôvodov tvorby učebných materiálov z matematiky sú učebnice, ktoré má škola pre tento 

predmet k dispozícii. Napriek tomu, že základy matematiky ako vedy sú nemenné, témy, spôsob 

a rozsah učiva sa v posledných 20 rokoch v učebných osnovách často menil. Väčšina učebníc bola 

vydávaná ešte v 80–tych rokoch minulého storočia. Nové učebnice dostupné na trhu sú zamerané skôr 

pre gymnáziá a prípravu na maturitnú skúšku z matematiky. Pre žiakov stredných odborných škôl sú 

náročné nielen vzhľadom na obsah, ale aj rozsah učiva. Pri nízkej hodinovej dotácii predmetu 

matematika (1,5 hodiny týždenne v študijných odboroch a 1 hodina týždenne v učebných odboroch) si 

musia učitelia vhodne vyberať, ktoré témy sú pre žiakov v matematickom vzdelávaní najdôležitejšie. 

Musia brať ohľad nielen na samotný predmet matematika, ale aj na odborné zameranie školy. 

Technické zameranie odborov by si vyžadovalo zvýšiť hodinovú dotáciu tohto predmetu aj v súvislosti 

so štátom plánovanou povinnou maturitou z matematiky. Štátne vzdelávacie programy poskytujú len 

malý priestor pre navýšenie hodín, pričom rozsah a hĺbka požadovaných vzdelávacích výstupov sú 

v dôsledku nízkej hodinovej dotácie prakticky nerealizovateľné. Kým nebude vytvorená koncepcia 

vyučovania matematiky vhodná pre stredné odborné školy, musia si vyučujúci predmetu matematika 

poradiť sami. Väčšinou redukujú učivo, vyberajú si témy prispôsobené zameraniu školy, hľadajú alebo 

tvoria si vlastné učebné materiály. 

    Na zasadnutiach klubu matematickej gramotnosti sa členovia dohodli, že si budú postupne tvoriť 

vlastnú databázu učebných materiálov. Vždy si dopredu určia ako konkrétny tematický celok rozčlenia 

na jednotlivé kapitoly. Štruktúra vytváraných vzdelávacích materiálov je nasledovná: 

- teoretický úvod  - objasnenie témy, odvodenie jednoduchších vzťahov, vzorcov, názorné obrázky, 

prehľadné tabuľky a komentáre k nim, 

- východiskové témy - v prípade potreby je to aj zopakovanie poznatkov z iných tematických 

celkov alebo z nižších ročníkov, ktoré sa využívajú v príkladoch z nového učiva, 

- vyriešené vzorové príklady - k riešeniam sú pridávané aj komentáre a vysvetlivky k tomu z čoho 

sa vychádzalo, aké vzorce sa použili, 

- príklady na precvičenie – určené na samostatnú prácu žiakov sú svojou štruktúrou a obsahom 

podobné vyriešeným vzorovým príkladom, 

- výsledky príkladov na precvičenie -  žiaci ich majú k dispozícii pre kontrolu správnosti svojich 

riešení. 

   

    Členovia klubu matematickej gramotnosti vytvorili nasledovné učebné materiály vhodné pre 

prezenčné a dištančné vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl: 

- Riešenie pravouhlého trojuholníka (v rozsahu 16 strán) – ukážka č.1 

- Sínusová veta (v rozsahu 6 strán) – ukážka č. 2 

- Kosínusová veta (v rozsahu 7 strán) – ukážka č. 3 

- Všeobecný trojuholník v praxi (v rozsahu 9 strán) – ukážka č. 4 

- Intervaly - zápis, symbolika (v rozsahu 6 strán) – ukážka č.5 

- Operácie s intervalmi (v rozsahu 10 strán) – ukážka č.6 

- Mocniny s prirodzeným mocniteľom (v rozsahu 7 strán) – ukážka č.7 

- Pravidlá pre počítanie s mocninami (v rozsahu 7 strán) – ukážka č.8 

- Úvod do geometrickej postupnosti (v rozsahu 6 strán) – ukážka č.9 

- Vzťahy medzi členmi geometrickej postupnosti (v rozsahu 5 strán) – ukážka č.10 

 

Uvádzame ukážky niektorých strán z vytvorených vzdelávacích materiálov: 

 

 



Ukážka č. 1: Ukážka č. 2: 

 
 

 

Ukážka č. 3: 

 
Ukážka č. 4: 

 
 



Ukážka č. 5: 

 

Ukážka č. 6: 

 
 

 

 

Ukážka č. 7: 

 

Ukážka č. 8: 

  

 

 



Ukážka č. 9: 

 

Ukážka č. 10: 

 
 

 

 

 

VYHODNOTENIE ŽIACKEJ ANKETY: 

 

   V súvislosti s dištančným vzdelávaním a vypracovanými učebnými materiálmi vyučujúci 

matematiky si prostredníctvom Edupage vytvorili anketu s cieľom získania spätnej väzby od žiakov. 

Anketa bola anonymná a dobrovoľná. Možnosť odpovedať v ankete malo 6 študijných tried, ktorým 

boli v dištančnom vyučovaní priebežne pridávané vypracované vzdelávacie materiály. Termín ankety 

bol v každej triede iný – vždy až po uzatvorení výslednej známky z matematiky v polročnej 

klasifikácii. Formulácia otázok v ankete bola veľmi jednoduchá, s možnosťou výberu odpovede, aby 

žiakov neodradila časová náročnosť na ich vyplnenie. V nasledujúcej tabuľke je prehľad tried spolu 

s počtom žiakom odpovedajúcich na dotazy v ankete. 

 

Trieda 
Počet žiakov 

v triede 

Počet žiakov - 

účastníkov ankety 

Percento žiakov – 

účastníkov ankety 

I.D 25 20 80 % 

II.D 27 23 85 % 

II.E 25 13 52 % 

III.D 25 20 80 % 

IV.D 22 17 77 % 

IV.E 16 9 56 % 

SPOLU: 140 102 73 % 

 



    Uvádzame niektoré anketové dotazy spolu s ich alternatívnym výberom odpovede a výsledným  

počtom odpovedí zapojených žiakov: 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

    Posledná anketová otázka bola otvorená, žiaci tam mohli vpísať svoje pripomienky, názory, návrhy 

na zlepšenie, výsledné hodnotenie a podobne. Niektorí žiaci ju využili a vyjadrovali sa v nich prevažne 

k témam: 

- videá prikladané k učebným materiálom im pomohli k pochopeniu učiva, 

- spôsob dištančnej výučby matematiky pokladajú za vyhovujúci, nič by nemenili, 

- chýba im prezenčný spôsob výučby, lebo vysvetľovanie niektorých matematických tém je 

takýmto spôsobom náročné a zdĺhavé. 

    Napriek tomu, že anketa bola nezáväzná a dotazy boli len neformálne, pre vyučujúcich matematiky 

má veľký význam. Získali spätná väzbu od svojich žiakov, ktorá je inšpiratívna v ich ďalšej 

pedagogickej praxi a tvorbe učebných materiálov. 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

    Klub matematickej gramotnosti prinášal zúčastneným pedagógom možnosť diskutovať 

o aktuálnych problémoch, hľadať spoločné riešenia nedostatkov žiakov, ponúkol výmenu skúseností 

z vlastnej pedagogickej praxe a skúseností z dištančného vzdelávania. Členovia klubu ocenili význam 

stretnutí ako vhodnú príležitosť pre vzájomnú kooperáciu a spoluprácu pri vyučovaní predmetu 

matematika. 

 

    Odporúčania pre ďalšiu činnosť členov klubu matematickej gramotnosti: 

- naďalej posilňovať vzájomnú spoluprácu medzi učiteľmi predmetu matematika a vymieňanie 

si pedagogických skúseností, 

- aplikovať nové nápady a skúsenosti z vlastnej praxe, 

- do vyučovacích hodín, učebných materiálov a testov častejšie zaraďovať žiakom úlohy 

s reálnym kontextom, úlohy súvisiace s ich odborným zameraním a úlohy zvyšujúce ich 

finančnú gramotnosť, 

- motivovať žiakov zaujímavými úlohami, situáciami zo života a odbornej praxe, 

- spolupracovať s členmi ďalších pedagogických klubov na strednej odbornej škole v súvislosti 



s medzipredmetovými vzťahmi a projektovým vyučovaním, 

- vo vyučovacom procese posilňovať matematickú a čitateľskú gramotnosť, 

- naďalej vytvárať nové metodické a vzdelávacie materiály, 

- vzdelávať sa v oblasti inovatívnych metód vyučovania a využívania IKT vo vyučovacom 

procese. 
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