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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom prvého stretnutia bolo oboznámenie sa s plánom činnosti pedagogického klubu, prehľad 

odborných  zdrojov  z oblasti čitateľskej gramotnosti a ďalšie organizačné odporúčania. V rámci 

diskusie a výmeny skúseností v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti účastníci zdieľali nápady na 

podpornú, hlavne pedagogickú literatúru.  

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, odborná literatúra, plán činnosti pedagogického klubu. 

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

Hlavné body: 

1.  Náplň práce činností PK 

2. Diskusia  

3. Podporná pedagogická literatúra 

4. Záver, návrhy dobrej praxe v rozvoji čitateľskej gramotnosti v praktickom prostredí 

priemyslu 

Témy: odborná literatúra, čitateľská gramotnosť, plán činnosti. 

Program stretnutia: 

1. Privítanie účastníkov a krátka aktivita horúce kreslo, návrhy a zapisovanie pedagogických 

skúseností. 



2. Práca s pojmami a diskusia o odbornej pedagogickej literatúre vhodnej pre pedagogický 

klub. Oboznámenie sa s plánmi práce inkluzívneho tímu, čitateľskej gramotnosti, prevencie, 

výchovného poradcu, školskej knižnice 

3. Diskusia. 

4. Záver, sumarizácia nápadov na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre SOŠ. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Účastníci zasadnutia PK vytvorili kľúčové body rozvoja čitateľskej gramotnosti na SOŠ a kriticky 

diskutovali o návrhoch odborných zdrojoch literatúry.  

Účastníci zasadnutia si uvedomujú, že čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad 

na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa vyššia 

úroveň čitateľskej gramotnosti využíva ako výhoda, nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v 

pracovnom i osobnom živote.  

Nedostatočná, nevyzretá čitateľská gramotnosť vedie v konečnom dôsledku k vážnym problémom 

pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní nárokov na trhu práce u absolventov strednej odbornej školy 

technickej. Študenti sa stávajú tzv. funkčne či sekundárne negramotní, čo môže vyústiť nielen ku 

zníženiu vzdelanosti a konkurencieschopnosti spoločnosti, resp. štátu, ale následne tiež k ohrozeniu 

demokracie (ľudia sú napríklad viac ovplyvňovaní manipuláciou, reklamou či populistickými 

kampaňami). 

Prehľad titulov podpornej literatúry, ktoré budeme v rámci zasadnutí preberať a diskutovať (prehľad 

sa bude ďalej modifikovať, podľa aktuálnych potrieb): 

- Analýza vyučovania, autor: Kolář, Vališová 

- Čo vieme a nevieme o poruchách učenia, autor: Gugová, kapitola Kauzistiky, 

-Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v škole, autor: Bendová, kapitola: Komunikačné 

kompetencie, Zefektívnenie komunikácie v školskom prostredí,  

- Psychodidaktika, autor: Škoda, Doulík. Metódy efektívneho a zmysluplného učenia a vyučovania. 

- Plán práce Inkluzívneho tímu školy (sociálny pedagóg, školský psychológ, školský špeciálny    

pedagóg) 

-Plán práce koordinátora prevencie na škole,  Plán práce výchovného poradcu na škole 

- Plán Čitateľskej gramotnosti na škole,  Plán práce v školskej knižnici na škole. 

- www.svetvzdelavania.sk 

- Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. R. Somorová 

- Zmýšľanie inovátora, George Conros 

- Hovor ako hovorca, D. Šimurka a kol. 

- Klub nerozbitných detí, Slávka Kubíková 

- Vzdelávanie kariérneho poradcu, ŠIOV 

 

http://www.svetvzdelavania.sk/
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


