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praxou-v-ttsk1 
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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Počas stretnutia vyučujúci vytvorili spoločnú banku úloh k témam Analytické vyjadrenie priamky 
v rovine, Ich vzájomné polohy, odchýlky a vzdialenosť bodu od priamky v rovine.  
Kľúčové slová: matematika, učebné plány, učebné metódy, príklady, rovina, priamka, uhol, 
vzdialenosť. 



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

1. Otvorenie stretnutia, privítanie prítomných 
2. Príprava banky spoločných úloh na tému Analytické vyjadrenie priamky v rovine 
3. Príprava banky spoločných úloh na tému Vzájomné polohy priamok 
4. Príprava banky spoločných úloh na tému Odchýlka priamok 
5. Príprava banky spoločných úloh na tému Vzdialenosť bodu od priamky v rovine 
6. Diskusia 
7. Záver 
 

Priebeh stretnutia 

1. Mgr. Sylvia Hulková privítala prítomných a oboznámila ich s programom. 

2., 3., 4., 5. Prítomní jednotlivo rozobrali používané príklady k uvedeným témam a po dohode 

niektoré zakomponovali do internej banky matematických úloh, ktorá bude slúžiť pre vyučujúcich 

na SPŠ stavebnej v Trnave ako pomocný nástroj počas vykonávania ich pedagogickej činnosti.  

6. V rámci diskusie jednotliví vyučujúci prezentovali osvedčené metódy a postupy z vyučovacích 

hodín pri daných témach. 

7. Mgr. Sylvia Hulková zhrnula závery stretnutia a poďakovala prítomným za účasť. 

13. Závery a odporúčania: 

Počas preberania uvedených tém v rámci vyučovania je odporúčané využívať internú banku úloh 
aby sa dosiahla rovnaká kvalita vzdelávania na hodinách matematiky. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .2.1  Zvý ši ť  kva l i tu  odb orn ého vzdelávan ia  a  pr ípravy  

ref lektujú c potreby t rhu  práce  

Pr i j ímateľ :  Trn avský  samosp rávny kraj  

Názov p rojektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzd elávania  s  praxou v 
Trn avskom samosprávn om kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4 

Názov p edagogického k lubu:  Ped agogický  k lub  s  p í somný m vý stu pom – Klub  

matematický ch exp ertov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť 

č. 107 

Dátum konania stretnutia:  8. 2. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:30 hod do 17:30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Sylvia Hulková  SPŠS D. S. J. TT 

2. Elena Mrvová  SPŠS D. S. J. TT 

3. RNDr. Zdenka Jurišová  SPŠS D. S. J. TT 

 

 

 

 


