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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia Pedagogického klubu učiteľov predmetov dejepis, občianska náuka a geografia 

bolo zhodnotenie a analýza internej časti  maturitnej skúšky z dejepisu, občianskej náuky 

a geografie v školskom roku 2018/2019, ako aj východiská prípravy internej časti maturitnej skúšky 

v tomto školskom roku v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov 

z dejepisu, občianskej náuky a geografie. Analýza bola zameraná na pomenovanie príčin, výmenu 

skúseností pri príprave žiakov na IČ maturitnej skúšky. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

- Otvorenie 

- Privítanie prítomných  členov Ped. klubu DEJ-OBN-GEG 

- Interná časť maturitnej skúšky z dejepisu, občianskej náuky a geografie 

- Platná legislatíva a cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov 

- Analýza výsledkov maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 

- Diskusia o možnostiach zlepšenia, návrh spoločných odporúčaní pre prax 

- Záver 

 

Po otvorení  sa prítomní členovia pedagogického klubu oboznámili s problematikou 

zasadnutia, ktorou bolo zhodnotenie výsledkov žiakov v internej časti maturitnej skúšky z dejepisu, 

občianskej náuky a geografie v školskom roku 2018/2019, rezervy a podnety na zlepšenie 

výsledkov. 

Koordinátorka klubu PhDr. Soňa Polláková najprv oboznámila členov klubu s platnou 

legislatívou platnou pre vykonanie internej časti maturitnej skúšky.  Katalóg cieľových požiadaviek 

na maturitnú skúšku nadobudol platnosť od 1.9.2018, avšak Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových 

požiadaviek č. 2019/20149: 2-A1020 s platnosťou od 1. septembra 2019 obsahuje podrobnosti 

o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Prítomní členovia ped. 

klubu boli oboznámení s týmto dodatkom .  

Následne vyučujúci, ktorí boli zároveň aj skúšajúci  pri maturite, informovali prítomných 

kolegov o dosiahnutých výsledkov IČ maturitnej skúšky z dejepisu, občianskej náuky a geografie. 

Skonštatovali veľmi dobrú pripravenosť študentov v týchto predmetoch v školskom roku 

2018/2019, k čomu určite v nemalej miere prispela aj možnosť výberu voliteľných seminárov už 

v treťom ročníku štvorročného štúdia resp. septimy. Žiaci, ktorí navštevovali voliteľný seminár 

Psychológia a sociológia v praxi a Seminár z dejepisu s dotáciou 2 hodiny/týždenne už 

v predposlednom ročníku štúdia, mali možnosť si svoje poznatky na týchto seminároch z uvedených 

predmetov rozšíriť, prehĺbiť a upevniť a takmer všetci, ktorí tieto semináre navštevovali v 3. 

ročníku resp. v septime,  v nich pokračovali aj v maturitnom ročníku s dotáciou 4 hodiny/týždenne. 

Prítomní členovia ped. klubu vidia preto veľký význam v možnosti zvoliť si výberové semináre už 

v predposlednom ročníku štúdia na štvorročnom resp. osemročnom gymnáziu, ktoré výraznou 

mierou prispievajú k zvýšeniu vedomostnej úrovne maturantov a umožňuje hlbšie analyzovať 

kľúčové dokumenty našej národnej štátnosti, riešiť vybrané problémy a kapitoly z psychológie 

a sociológie, rozvíjať kritické myslenie a dôsledne pripraviť žiaka na internú časť maturitnej 

skúšky. 

Pri geografii nebol z dôvodu nízkeho počtu záujemcov otvorený výberový seminár ani 

v treťom, ani v maturitnom ročníku, čo sa odzrkadlilo aj v miernom zhoršení dosiahnutých 

výsledkov žiakov v internej časti maturitnej skúšky z geografie v školskom roku 2018/2019 oproti 

predchádzajúcim rokom. Je preto dôležité motivovať žiakov k tomu, že zvýšená dotácia hodín vo 

forme výberových seminárov v predposlednom a maturitnom  ročníku im pri dôslednej príprave 

dokáže výrazne pomôcť úspešne zmaturovať. 

Prítomní členovia ped. klubu skontrolujú, doplnia príp. prepracujú do záväzne stanoveného 

dátumu obsah zadaní ústnej formy  internej časti maturitnej skúšky z dejepisu, občianskej náuky 

a geografie, aby boli v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov. 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

− Motivovať žiakov k výberu voliteľných seminárov z dejepisu, občianskej náuky 

a geografie, ktoré im umožnia dôslednú a systematickú prípravu na ústnu formu internej 

časti maturitnej skúšky 

− Pravidelne analyzovať so žiakmi na výberových seminároch autentické dokumenty, čím sa 

rozvíja ich čitateľská gramotnosť, kritické myslenie a použitie naučených poznatkov 

v praxi.  

− Preštudovať platnú  legislatívu o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky 

− Skontrolovať, doplniť príp. prepracovať do záväzne stanoveného dátumu obsah zadaní 

ústnej formy  internej časti maturitnej skúšky z dejepisu, občianskej náuky a geografie, aby 

boli v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov 

− Pripraviť žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov dejepis, 

občianska náuka a geografia 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 

Názov projektu:  Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent 

Kód ITMS projektu:  312011V398 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub učiteľov DEJ -OBN-GEG 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: GSFA Levoča, učebňa č. 131 

Dátum konania stretnutia: 24. 02. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Soňa Polláková 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

2. Mgr. Valéria Marťáková 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

3. Mgr. Valéria Václavová 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

4. Mgr. Ľubomír Dravecký 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

 

 


