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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Hlavým cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a výmena skúseností o najnovších 

metódach slúžiacich k  identifikácii problémov s čitateľskou gramotnosťou u žiakov. Súčasťou 

stretnutia bola identifikácia deskriptorov úrovne kvality a návrhy na voľbu vhodnej metódy rozvoja 

čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. 

 

Kľúčové slová: identifikácia problémov, čitateľská gramotnosť, deskriptory úrovne čitateľskej 

gramotnosti. 

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

 

Hlavné body: 

1. Prehľad diagnostických metód. 

2. Diskusia. 

3. Výmena názorov  a nápadov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. Aktivity plánu 

Čitateľskej gramotnosti na škole (práca s informáciami) 

4. Záver. 



Témy: čitateľská gramotnosť, diagnostika, metodológia rozvoja. 

Program stretnutia: 

1. Úvod, prezentácia od koordinátora – diagnostika úrovne čitateľskej gramotnosti. 

2. Komunikačný kruh účastníkov. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

13.  

Závery a odporúčania: 

 

 Čitateľská gramotnosť je v zmysle Záverov Európskej rady o strategickom rámci európskej 

spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy („ET 2020“) definovaná ako „súhrnná 

schopnosť porozumieť formám písaného jazyka, tieto formy používať a premýšľať o nich s 

cieľom dosiahnuť osobné a sociálne naplnenie.  

Metodické odporúčanie pre elimináciu najčastejších nedostatkov – vstupná diagnostika 

 Pedagogická verejnosť často vníma čitateľskú gramotnosť len ako súčasť predmetu 

materinský jazyk a literatúra.  

 Stereotypy vo vzdelávaní – zameranosť na obsah a na nižšie kognitívne funkcie - a 

pretrvávajúce dominantné postavenie učiteľa pri sprostredkúvaní obsahu. 

  Obmedzené využívanie rozmanitých učebných a informačných zdrojov.  

 Nízka frekvencia práce s nesúvislými textami. Slabá schopnosť súčasného 

vzdelávacieho systému eliminovať a kompenzovať rozdiely medzi žiakmi, ktoré sú 

dané odlišnou úrovňou podnetnosti ich domáceho zázemia.  

 Čitateľská gramotnosť sa nerozvíja prierezovo vo všetkých predmetoch, absentujú 

kvalitné podporné nástroje pre učiteľov (učebnice, metodiky, webový portál, 

poradenská činnosť).  

 Absencia povinnej literatúry v školských knižniciach v predmete slovenský jazyk a 

literatúra.  

 

 Ohrozenia/riziká: Čoraz viac žiakov a dospelých osôb má problém so základnými 

jazykovými zručnosťami, ako je napríklad slovná zásoba a jazyková vybavenosť. Ide 

pritom o nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej gramotnosti. 

Nedostatočné povedomie širokej verejnosti o význame čitateľskej gramotnosti pre 

sebarealizáciu jednotlivca a život v spoločnosti.  

 

 Existencia fenoménu bibliofóbie alebo tzv. a-gramotnosti u žiakov a mládeže. Ide o 

rozhodnutie nečítať napriek schopnosti čítať – trvalá ľahostajnosť voči knihám a 

čítaniu, čo predstavuje úplne nový postoj ku knihám, ktoré predstavujú základnú 

zásobáreň civilizácie. Zmena voľného času a záujmov žiakov/mládeže/dospelých.  

 

 

 

 



 Chýba vôľa k námahe, cviku, sebadisciplíne, ktorá by účinne kontrolovala vôľu k 

pohodliu. Žiaci/mládež nepoužívajú internet iba na vyhľadávanie informácií, či 

dokonca na učenie sa. 

Odporúčanie:  

 Zapracovanie strategických cieľov školy týkajúcich sa rozvíjania čitateľskej gramotnosti do 

školských vzdelávacích programov.  

 Zvýšenie počtu realizátorov programov zameraných na čitateľskú gramotnosť.  

 Zabezpečiť žiakom prístup ku knihám a vytvoriť podmienky na čítanie.  

 Organizovanie aktivít a projektov mimo formálneho vzdelávania.  

 Revitalizácia školských knižníc, modernizovanie a dopĺňanie knižničného fondu.  

 Príprava podporných textov a podpora nákupu kníh do školských knižníc pre jednotlivé 

predmety a všetky stupne vzdelávania. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


