
Správa z dištančného vzdelávania PK MAT 

(16.3.2020 - 30.6. 2020) 

 

 

     V čase od 16.3.2020 do 30.6.2020 prebiehalo na našej škole  vyučovanie matematiky 

dištančnou formou prostredníctvom Edupage. Zo začiatku začali všetci členovia PK 

posielať žiakom domáce úlohy podľa toho ako mali v rozvrhu jednotlivé hodiny matematiky. 

Ale keďže matematiku majú žiaci 4-krát do týždňa, ukázalo sa takéto časté posielanie úloh 

veľmi stresujúce a časovo náročné pre žiakov. Žiaci museli totiž nielen vypracovať a zaslať 

úlohy, ale predtým si ešte preštudovať posielané materiály, pochopiť výklad učiva a riešenie 

vzorových príkladov, prepočítať si ich. Preto sa členovia PK dohodli, že úlohy z matematiky 

budú žiakom posielať 2-krát do týždňa a zo semináru a cvičení z matematiky 1-krát do 

týždňa. Všetci si so žiakmi dohodli presné termíny, kedy budú úlohy posielať a dokedy ich 

žiaci majú vypracovať a zaslať. Spočiatku sme so žiakmi komunikovali v Edupage 

prostredníctvom správ, ale postupne všetci vyučujúci začali používať systém „domácich 

úloh“, čo sa ukázalo ako veľmi praktické. Žiakom sme najčastejšie posielali úlohy pomocou „ 

otvorenej otázky“, kde žiaci ako prílohu mohli pripojiť prefotenú úlohu zo zošita alebo vo 

forme pracovných listov, kde riešili a zapisovali úlohy vo worde.  

   Nové učivo sme vysvetľovali prostredníctvom rôznych prezentácií, videí a študijných 

materiálov, ktoré sme vyhľadávali na internete, ale väčšina si ich aj upravovala a tvorila 

svoje vlastné, tak aby učivo bolo podané čo najzrozumiteľnejšie. Od žiakov sme žiadali aj aby 

si vypracúvali z týchto materiálov poznámky do zošitov, akoby boli v škole, aby si z nich 

mohli učivo aj neskôr zopakovať. Pochopenie učiva sme následne kontrolovali zadávaním 

cvičných príkladov z rôznych stránok - www.priklady.eu, 

https://www.priklady.com/sk/,  http://www.goblmat.eu/, https://www.zborovna.sk/naj.php a 

pod., kde si žiaci mohli aj skontrolovať riešenie, pozrieť si podrobný postup riešenia. Taktiež 

sme posielali vlastné vytvorené príklady, ktorých riešenie sme im opravili a vysvetlili, kde 

spravili chyby – ku každej vypracovanej úlohe žiak dostal komentár. Tiež sme žiakom 

posielali testy a  interaktívne cvičenia s možnosťou vyhodnotenia, aby si overili ako učivo 

zvládli. Žiakov sme väčšinou hodnotili slovne a občas aj známkou, ktorá zohľadňovala ako 

načas a kvalitne vypracované úlohy posielali. Niektorí učitelia využili aj možnosť poslať 

a vyhodnotiť online test, ktorý si sami vytvorili. Známku z neho ale brali s rezervou, lebo sa 

ukázalo, že žiaci si pri jeho vypracúvaní navzájom pomáhali. V 3. ročníku v tematickom 

celku Štatistika žiaci všetkých tried mali za úlohu vypracovať štatistický projekt, ktorý bol 

tiež ohodnotený známkou. Pri hodnotení sme často využívali pochvalu, aby sme žiakov 

pozitívne motivovali, ale občas aj napomenutie u tých žiakov, ktorí nespolupracovali a úlohy 

poriadne neposielali. V týchto prípadoch sme kontaktovali aj triednych učiteľov, vedenie 

školy a rodičov s prosbou o nápravu, prípadne o objasnenie príčin.  

Koncoročné známky sme uzatvárali podľa nových kritérií, schválených v PK s ohľadom na 

mimoriadnu situáciu a  pri určovaní koncoročnej výslednej známky sme zohľadňovali: 

- známky, získané v škole do prerušenia vyučovania, 

- plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka (ako pravidelne, načas 

a kvalitne plnil zadané úlohy), 

- študijné výsledky žiaka z predošlého polroka, 

- ochotu žiaka komunikovať a spolupracovať s učiteľom, prípadne plniť aj dobrovoľné 

úlohy (napr. príklady navyše, vyhotovenie prezentácie k danej téme a pod.), 

- sebahodnotenie žiaka. 

 

http://www.priklady.eu/
https://www.priklady.com/sk/
http://www.goblmat.eu/
https://www.zborovna.sk/naj.php


V prípade nespokojnosti žiaka so známkou mali žiaci možnosť v čase do klasifikačnej porady 

– 23.6.2020 dohodnúť si stretnutie s učiteľom v škole, prekonzultovať problémy a nejasnosti 

a prípadne sa dať preskúšať. 

Odozva  väčšiny žiakov na dištančné vzdelávanie bola veľmi dobrá, aj keď spočiatku mali 

problémy s posielaním domácich úloh v Edupage. Učivo väčšinou pochopili, naučili sa robiť 

stručné a prehľadné poznámky a v prípade zle vyriešených príkladov vedeli podľa návodu 

učiteľa spraviť opravu. Všetci vyučujúci dištančné vzdelávanie zvládli bez problémov, aj 

vďaka tomu, že vzájomne spolupracovali, pomáhali si, vymieňali si materiály a skúsenosti. 

 

V Topoľčanoch 30.6.2020                                                                RNDr. Jarmila Trepáčová 

                                                                                                          PK MAT        


