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„ZO ŠKOLY BY MAL VYCHÁDZAŤ MLADÝ ČLOVEK AKO HARMONICKÁ OSOBNOSŤ, NIE AKO ŠPECIALISTA.“        A. EINSTEIN 
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SPRÁVA ZA PK matematiky a práce s informáciami, šk. rok 2017/2018 

 

 

 

Predmetová komisia matematiky a práce s informáciami bola pre školský rok 2017-18 

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 Hušková, 

Mgr. Ľubomíra Chachulová, Mgr. Tomáš Lopeň, Mgr. Víťazoslav Kopanica a RNDr. Jozef 

Ondrejka. A bola doplnená o Mgr. Petru Janskú, ako zástupcu metodického 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 neprebrané učivo kombinatoriky 

v 6. ročníku,  sústavy rovníc a dôkazy v 1. ročníku gymnázia Z informatiky opakovanie v  6.B 

a 6.C; práca so súbormi 2.AG a 2 tém v 3.AG. V predmete seminár z informatiky 4 témy 

v 3.AG. Všetky ostatné relevantné fakty výchovno-vzdelávacieho procesu zanalyzujú 

a vyhodnotia členovia komisie a písomne predložia predsedovi PK. 

Začínajúci učitelia Mgr. Michaela Florková a Mgr. Tomáš Lopeň úspešne zvládli  

adaptačný proces. Ich uvádzajúci pedagógovia boli podľa poradia RNDr. J. Ondrejka a Mgr. 

E. Hušková. 

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 matematiky z informatiky 

5. A 1,80 - - - - 

5. B 2,04 - - - - 

5. C 2,58 - - - - 

6. A 2,04 - - - - 

6. B 2,64 - - - - 

6. C 2,25 - - - - 

7. A 1,92 1,17 - - - 

7. B 2,37 1,63 - - - 

8. A 2,12 1,30 - - - 

9. A 3,08 2,64 - - - 

„Učíme myslieť 

a vidieť“ 
motto ŠVP 

https://csmalacky.edupage.org/
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Priemery známok z vysvedčení podľa tried a predmetov PK 

Trieda  Matematika   Informatika  
Seminár Prezentačné 

zručnosti z matematiky z informatiky 

9. B 1,96 1,70 - - - 

1. AG 2,00 1,95 - - 1,50 

2. AG 2,08 1,85 - - - 

3. AG 2,67 1,33 1,00 - - 

4. AG 1,76 - 1,88 1,83 - 

 

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 zúčastnilo 8 študentov v externej časti a 8 

študentov v internej časti. 

Písomná forma externej maturitnej skúšky z matematiky – úspešnosť 43,4% 

(v predošlých troch rokoch 45,6%; 49,16% a nik nematuroval). 

Dve študentky nevykonali skúšku úspešne v zmysle citovanej vyhlášky. Celkový  

dosiahnutý priemer z internej časti maturitnej skúšky bol 2,50 (v predošlých troch rokoch 

1,67; 1,63 a nik nematuroval). 

Z informatiky maturovali 5 študenti. Obhájili svoje známky: hodnotení známkou 

výborný bolo 80% a chválitebný 20% študentov. Dosiahnutý priemer bol 1,2.  

Záver: Osvedčila sa 4-hodinový týždenná dotácia pre 4. ročník gymnázia predmetu  

seminár z matematiky. 

Niekoľko študentov z obavy pred maturitnou skúškou z matematiky z nej nematurovalo 

ani nechodilo ani na seminár z matematiky, no napriek tomu sa úspešne uchádzali o štúdium 

na školách, kde budú matematické vedomosti potrebovať (ekonomické a technické 

 smery). Nedostatočnou prípravou z matematiky na vysokoškolské štúdium vytvárajú 

predpoklad šírenie nie dobrého mena školy. V budúcnosti bude potrebné eliminovať takéto 

skutočnosti. 

 

1.3  Výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach 

Druh súťaže 
Kolo 

*) 

Meno a priezvisko 

žiaka 
Trieda Kateg. Umiestnenie Pripravoval(a) 

Pytagoriáda OK 

 Erik Janský 

 Sveťo Mladý 

 Lucia Horváthová 

 Karolína Šintálová 

 Natália Kopčáková 

 Richard Gajarský 

5. A 

5. A 

5. C 

5. C 

5. C 

5. C 

P5 

4.-5. 

9.-10. 

14.-15. 

19. 

25.-27. 

40.-43. 

 Mgr. Kopanica 

 Mgr. Kopanica 

 Mgr. Florková 

 Mgr. Florková 

 Mgr. Florková 

 Mgr. Florková 

Matematická OK  Samuel Raček 6. B MO 6 1.-2.  Mgr. Florková 
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Druh súťaže 
Kolo 

*) 

Meno a priezvisko 

žiaka 
Trieda Kateg. Umiestnenie Pripravoval(a) 

olympiáda  Adam Trnka 

 Martin Holík 

 Michal Raček 

6. B 

6. A 

8. A 

MO 6 

MO 6 

MO 8 

3.-4. 

5.-6. 

2. 

 Mgr. Florková 

 Mgr. Kopanica 

 RNDr. Ondrejka 

Festival vedy 

a techniky 

Amavet 

KK 

SK 

MK 

 Dušan Daniel 4. AG Matematika 
Súťaž 

bez poradia 
 RNDr. Ondrejka 

Matematický 

korešpondenčný 

seminár 

SK  Dorota Garbiarová 5. A Matematika 
Úspešná 

Riešiteľka 
 Mgr. Kopanica 

IQ olympiáda 
KK 

SK 
 Ján Osadský 9. A 

všeobecný 
základ 

7. 

18. 
 Mgr. Chachulová 

JuniorInternet OK 

 Patrik Bertovič 

 Martin Valachovič 

3. AG 

4. AG 
informatika   Mgr. Chachulová 

*) OK – obvodné kolo, RG – regionálne kolo, KK – krajské kolo, SK – celoslovenské kolo, MK – medzinárodné  

Za najvýznamnejší úspech považujeme účasť Dušana Daniela na najväčšej a 

najprestížnejšej vedeckej súťaži  pre stredoškolákov z celého sveta Intel ISEF 2018 

v Pensylvánii 

 v Pittsburghu. Slovensko ako aj školu reprezentoval s projektom teórie s názvom „Levi-

Civitov symbol v Hilbertovom priestore L2“, kde vytvoril všeobecný analytický nástroj na 

počítanie doteraz neriešiteľných úloh. Treba podotknúť, že celú teóriu a dôkazy 

matematických viet urobil počas štúdia na našej škole. Teóriu i závery prezentoval aj pred 

pedagógmi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 

Záver: Pretože poznanie ľudstva posúvajú dopredu len jedinečné osobnosti, 

pokladáme prácu s nadanými 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 Testovaní 9. 

S dosiahnutou úspešnosťou 55,2%. 

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

 

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

 - 

https://csmalacky.edupage.org/
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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 elektronicky.  

 

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. Florková, Mgr. Chachulová: 

- Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese – aktualizačné 

vzdelávanie, ukončené 01.06.2018, 15 kreditov. 

Mgr. Chachulová: 

- Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej 

gramotnosti –UNICREDIT, 15 kreditov, kontinuálne vzdelávanie 

- Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného 

certifikátu ECDL – UNICREDIT, 15 kreditov, kontinuálne vzdelávanie 

- Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej 

atestácie, Katolícka univerzita, kontinuálne vzdelávanie 

 

2.3 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

- Matematika a hudba (populárno-náučná prednáška) na akciách Deň otvorených 

dverí a Festival speváckych zborov v Ružomberku. 

- Porovnanie dvoch metód určovania Ludolfového čísla (skupinová aktivita žiakov 

z 8. A so zapojením veľkého počtu účastníkov) na akcii Deň rodiny.  

 - Osobný kontakt s potenciálne vhodnými uchádzačmi o štúdium na gymnáziu zo ZŠ, 

resp. ich zákonnými zástupcami, s pracovným názvom „Lovenie mozgov“, resp. „Hľadanie 

talentov“. 

 

2.4 Údaje o projektoch, do ktorých ste sa zapojili 

- Dobrovoľníctvo, zapojení 4 študenti gymnázia, zameranie na pomoc v príprave zo 

slovenského jazyka a matematiky na Testovanie 9.   

- Vzdelávanie finančnej gramotnosti. 
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2.5 Údaje o priestorovo a materiálovo-technických podmienkach PK 

 - 

 

2.6 Prostriedky, materiály získané sponzorsky 

Z 2% od spoločnosti Pozagas a.s. na podporu talentov. 

 

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 prijatý na stredné školy.  

 

2.8 Voľno-časové aktivity PK 

Florková - Doučovanie matematiky – 5. - 6. ročník – nie pravidelne, po dohode 

 

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. stupňa na II. stupeň. Zachovanie vyššej dotácie matematiky. Zvýšenie časovej 

dotácie vyučovacích hodín z informatiky pre 2.G z 1 hodiny na 2. 

 

 

V Malackách   dňa .    3. 7. 2018      .    vedúci PK .                                      . 

      
RNDr. Jozef Ondrejka 
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