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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na schválenie plánu práce pedagogického klubu na školský rok 

2020/2021 a na medzipredmetové vzťahy - prepájanie vyučovania matematiky s vyučovaním 

odborných strojárskych predmetov. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 oboznámenie sa s plánom práce a harmonogramom zasadnutí pedagogického klubu 

 oboznámenie sa s témami zasadnutí klubov, ich korekcia 

 návrhy úloh z odbornej praxe do tematických celkov z matematiky 

 diskusia k návrhom  

 

Členovia klubu po oboznámení sa s plánom práce zvážili, že na základe súčasnej pandemickej 

situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a možnosťou opätovného zatvárania škôl by bolo vhodné 

do niektorých stretnutí zahrnúť aj metódy a formy dištančného vzdelávania žiakov. 

 

Hlavnou témou pedagogického klubu bolo prepájanie vyučovania matematiky s vyučovaním 

odborných strojárskych predmetov. Technické zameranie školy vyžaduje znalosť matematiky aj 

v súvislosti s riešením praktických úloh v odborných predmetoch. K predmetom, na ktorých sa 

využívajú znalosti z matematiky patrí: technická mechanika, technické kreslenie, technológia, 

strojníctvo a programovanie strojov a zariadení. Vyučujúci odborných predmetov na základe 

skúseností navrhli venovať sa vo väčšej miere na matematike príkladom, v ktorých sa vyskytujú 

premeny jednotiek, vyjadrenia neznámych zo vzorca, riešenia rovníc, obsahy rovinných útvarov, 

objemy telies. V predmete technické kreslenie majú žiaci napríklad problém s odčítaním malých 

hodnôt vyjadrených desatinnými číslami od celých čísel. Technická mechanika vyžaduje znalosti 
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nielen z matematiky, ale aj z fyziky a problémovými úlohami pre žiakov sú vyjadrenia neznámych zo 

vzorcov a premieňanie jednotiek. Tiež by sa žiadalo riešiť viac úloh na sústavy rovníc dosadzovacou 

metódou. Praktické riešenie odborných úloh by bolo vhodné zahrnúť aj do planimetrie (trojuholník, 

obdĺžnik, kruh a jeho časti) a stereometrie (valec, hranol, kužeľ).  

 

Členovia klubu dali konkrétne námety na riešenia príkladov z odbornej praxe, ktoré sa budú riešiť a 

precvičovať aj na hodinách matematiky.  

 

V diskusii členovia klubu zhodnotili náročnosť jednotlivých typov úloh. Navrhli spoluprácu s ďalšími 

učiteľmi odborných predmetov a majstrami odborného výcviku, ktorí by sa tiež mali vyjadriť ku 

konkrétnym problémom žiakov v súvislosti s využívaním matematiky v praxi. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli dôležitosť matematickej gramotnosti žiakov v súvislosti s ich 

technickým vzdelávaním. Porovnávali vedomosti žiakov v jednotlivých triedach a odboroch. 

Vymenili si skúsenosti a návrhy alternatívnych úloh pri objasňovaní a precvičovaní jednotlivých tém 

na hodinách matematiky.  

 

Členovia klubu na základe vlastných skúseností odporúčajú zahrnúť viac úloh s odbornou tematikou 

do nasledujúcich tematických celkov z matematiky: 

- Reálne a racionálne čísla 

- Výrazy a ich úpravy 

- Lineárne rovnice  

- Sústavy lineárnych rovníc 

- Planimetria 

- Stereometria 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  10. 09. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Jana Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

 


