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Motto: „Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť.“  
Einstein  

 
 
SPRÁVA ZA PK matematiky a práce s informáciami, šk. rok 2018/2019 
 

 

 
Predmetová komisia matematiky a práce s informáciami bola pre školský rok 2018-19 zriadená ako 

pracovná skupina učiteľov učiacich predmety matematika, seminár z matematiky, informatika, seminár 
z informatiky a prezentačné zručnosti. Sú to predmety, ktoré u žiakov a študentov rozvíjajú predovšetkým 
matematické a logické myslenie, využívanie informačno-komunikačných technológií a umenie prezentovať. 
Komisia pracovala v zložení: PaedDr. Dagmar Erdélyiová, Mgr. Michaela Florková, Mgr. Katarína Huš-
ková, Mgr. Ľubomíra Chachulová, Mgr. Tomáš Lopeň, Ing. Zuzana Lepišová, Mgr. Renáta Nechalová, 
Mgr. Viera Slobodová a RNDr. Jozef Ondrejka. A bola doplnená o Mgr. Petru Janskú, ako zástupcu meto-
dického združenia 1. stupňa. Každý člen PK spĺňal kvalifikačné predpoklady na pedagogickú činnosť a bol 
na ňu plne spôsobilý. 
 
1. VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES 
1.1  Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci predmetov PK, plnenie tematických plánov 

Vo všetkých predmetoch a všetkých triedach boli dodržané učebné osnovy a vyučovanie sa riadilo 
tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že predpísané učivo, 
jeho obsah i rozsah bol žiakmi aj študentmi zvládnutý. 

Jednotlivé výnimky tvoria skutočnosti: z matematiky    . V predmete seminár z informatiky     . Všet-
ky ostatné relevantné fakty výchovno-vzdelávacieho procesu zanalyzujú a vyhodnotia členovia komisie 
a písomne predložia predsedovi PK. Žiaci Ružena Galbová, Július Kováč a Sebastián Samel zo 6. B, Aneta 
Balážová zo 6. C, Adam Benkovič zo 7. B, David Galba, Dominik Jurkovič a Viktória Rajošová z 8. B, Ri-
chard Križan z 9. A, hodnotení ako nedostatoční, vykonajú 23. 8. 2019 komisionálnu skúšku.  

 
Záver: Vo VVP sa osvedčila zvýšená hodinová dotácia pre 8. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia. 

Priemery známok z vysvedčení podľa tried a predmetov PK 

Trieda  Matematika   Informatika  
Seminár Prezentačné 

zručnosti z matema-
tiky 

z informa-
tiky 

5. A 1,85 - - - - 
5. B 2,11 - - - - 
5. C 2,08 - - - - 
6. A 1,62 - - - - 
6. B 2,44 - - - - 
6. C 2,70 - - - - 
7. A 2,04 1,08 - - - 
7. B 2,65 1,35 - - - 
7. C 2,25 1,00 - -  
8. A 2,04 1,04 - - - 
8. B 3,00 1,33 - - - 
9. A 2,38 1,58 - - - 

1. AG 1,74 1,78 - - 1,43 

„Učíme myslieť 
a vidieť“ 

motto ŠVP 
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Priemery známok z vysvedčení podľa tried a predmetov PK 

Trieda  Matematika   Informatika  
Seminár Prezentačné 

zručnosti z matema-
tiky 

z informa-
tiky 

2. AG 2,39 1,50 - - - 
3. AG 2,08 1,54 1,00 1,00 - 
4. AG 1,47 - 1,00 1,00 - 

 
1.2  Analýza maturitných skúšok – prípadné pripomienky, návrhy 

Priebeh maturitných skúšok bol bezproblémový. 
Maturitnej skúšky z matematiky prebiehala v zmysle vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia 

na stredných školách. Skúšky sa zúčastnili 2 študenti v externej časti a 2 študenti v internej časti. 
Písomná forma externej maturitnej skúšky z matematiky – úspešnosť 43,4% (v predošlých troch ro-

koch 43,4%, 45,6% a 49,16%). V celoslovenskom porovnaní úspešnosti v externej maturitnej skúške 
skončila naša škola na 66. mieste z 339 škôl so 4-ročným štúdiom, to znamená, že len 19% škôl skončilo 
lepšie, resp.  81% škôl skončilo s nižšou úspešnosťou. 

Celkový  dosiahnutý priemer z internej časti maturitnej skúšky bol 1,00 (v predošlých troch rokoch 
2,5, 1,67 a 1,63). 

Z informatiky maturovali 2 študenti. Obhájili svoje známky: hodnotení známkou výborný bolo 100% 
študentov. Dosiahnutý priemer bol 1,0.  

 

1.3  Výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach 

Druh súťaže Kolo 
*) 

Meno a priezvisko 
žiaka Kategória Umiestnenie 

Pytagoriáda OK 

 Kristína Líšková 

Alica Hušková 

Sofia Paštrnáková 

Kristína Pavlová 

Krištof Okruhlica 

Matúš Kordoš 

Emília Oreská 

Adam Trnka 

Michal Sobek 

Michal Augustovič 

P5 

P5 

P5 

P5 

P5 

P5 

P5 

P7 

P8 

P8 

7.-8. 

9. 

14.-15. 

14.-15. 

16. 

17.-18. 

31.-33. 

9.-10. 

3. 

10. 

Matematická 
olympiáda OK 

Hušková Alica 

Paštrnáková Sofia 

MO Z5 

MO Z5 

1.-3. 

8.-10. 
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Druh súťaže Kolo 
*) 

Meno a priezvisko 
žiaka Kategória Umiestnenie 

Polák Miroslav 

Líšková Kristína 

Erik Jánsky 

Samuel Raček 

MO Z5 

MO Z5 

MO Z6 

MO Z7 

11.-13. 

14.-16. 

5.-7. 

1.-2. 

Matematický 
korešpondenčný 
seminár 

SK  Dorota Garbiarová Matematika Úspešná 
riešiteľka 

*) OK – obvodné kolo, SK – celoslovenské kolo  

Iné aktivity:  
- Ibobor (žiaci 5. - 9. roč.), IQ olympiáda, Hodina kódu (týždeň programovania na ZŠ - 5. - 9. roč.), IT Fit-
ness test 2019 (žiaci GYM - 1. - 3. ročník), Safi (videá, žiaci VIII.A,B, 3.G), Za život a rodinu (videá) - 2-
krát 3.miesto (Natália Franzenová, Karolína Nemcová, VIII.B), Digitálna škola - Henrieta Jelínková (2.G) - 
najlepšia študentka v BA kraji. Ako škola sme boli prvý v kraji. Na Slovensku piaty. 

Záver: Pretože poznanie ľudstva posúvajú dopredu len jedinečné osobnosti, pokladáme prácu s na-
danými žiakmi a študentmi za mimoriadne významnú a je potrebné jej neustále  venovať nadštandardnú 
pozornosť. 
 

1.4  Oblasti, v ktorých PK dosiahli dobré výsledky a naopak, v ktorých výsledky neboli na požadovanej 
úrovni – vrátane návrhov na opatrenia 

K výsledky okrem už spomínaného možno pridať výsledky v Testovaní 5 s priemernou úspešnosťou 
66,8% a Testovaní 9 s priemernou úspešnosťou 66,7%. V oboch testovaniach bola priemerná úspešnosť 
najvyššia zo všetkých základných škôl v Malackách.  

V celoslovenskom porovnaní úspešnosti v Testovaní 9 naša škola skončila na 542. mieste z 1 568 zá-
kladných škôl, to znamená, že 35% škôl skončilo lepšie, resp.65% škôl skončilo s nižšou úspešnosťou.  
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Analýzou výsledkov sa ukázalo, že 8 žiakov dosiahlo horší výsledok ako priemer SR a až 16 žiakov lepší.  

Záver: Osvedčila sa zaužívaná forma prípravy na hodinách záujmového krúžku.  

 

1.5  Exkurzie pre žiakov ( miesto, účel, trieda, dátum ) 

2. PRÁCA V PK 

2.1 Stručné (vecné) zhodnotenie práce PK, zasadnutia PK 

 Komisia pracovala v zmysle plánu, stretala sa komunikovala podľa plánu a podľa potreby elek-
tronicky.  

 

2.2 Ďalšie vzdelávanie učiteľov – členov PK (Kto ho zorganizoval: napr. MPC ...., dátum, kto sa zúčastnil) 

Mgr. Florková, Mgr. Kopanica, Mgr. Chachulová: 

- Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – aktualizačné vzdelávanie, ukončené 
17.04.2018, 15 kreditov. 

Mgr. Chachulová: 

code week (bezkreditové) 

Mgr. Florková: 

Konferencia RAU vo Zvolene 11.04.2019 

7. septembra 2018 Nitra – seminár s Berovcami  

 

2.3 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

- Kúzla v matematike (populárno-náučná prednáška) na Deň otvorených dverí  

 

2.4 Údaje o projektoch, do ktorých ste sa zapojili 

- Vzdelávanie finančnej gramotnosti. 

 

2.5 Údaje o priestorovo a materiálovo-technických podmienkach PK 

 

2.6 Prostriedky, materiály získané sponzorsky 

 

2.7 Výsledky úspešnosti prijatia na VŠ, prípravy pre pracovný trh 

Databáza úspešných absolventov nie je v tomto čase úplná. No všetci žiaci základnej školy boli prija-
tý na stredné školy.  
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2.8 Voľno-časové aktivity PK 

Florková - Cvičenia z matematiky pre 6. a 7. ročník 

 Chachulová  - Počítačový krúžok 2 – 4. roč 

Janská  - Matematický krúžok 2.-4. roč.  

Ondrejka  - Kondičné tréningy z matematiky 9. roč. 

 

2.9 Spolupráca s rodičmi 

Individuálne konzultácie. 

 

2.10 Spolupráca s inými školami 
 - 

2.11 Spolupráca s partnermi  v zahraničí- 

 

2.12 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 Všetky podmienky sú výborné. Najväčšie rezervy na zlepšenie, a to napriek pozitívnemu hodnoteniu, 
sú v ľuďoch. 

 

2.13 Požiadavky na vedenie školy 

Pridanie piatej vyučovacej hodiny matematiky v 5.ročníku – pre lepšie zvládnutie prechodu z I. stup-
ňa na II. stupeň. Zachovanie vyššej dotácie matematiky. Zvýšenie časovej dotácie vyučovacích hodín 
z informatiky pre 2. AG z 1 hodiny na 2. 

 

2.14 Rôzne 

 
 
V Malackách  dňa .    1. 7. 2019.      Predseda PK .                                              . 
           RNDr. Jozef Ondrejka 
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