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Úvod 

Čitateľská gramotnosť predstavuje porozumenie, aplikovanie a posudzovanie textu za účelom 

dosiahnutia cieľov jedinca, rozšírenie jeho znalosti a potenciálu a aktívnu účasť v spoločnosti. 

Vychádzajúc z odporúčania Strategického rámca Európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej 

príprave (ET 2020) sme zostavili plán rozvoja čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia ako 

prierezovej témy.   

ET 2020  odporúča:  

1. Čitateľská gramotnosť je nevyhnutnou podmienkou pre získanie kľúčových kompetencií a pre 

dosiahnutie ďalších dôležitých cieľov vzdelávania a odbornej prípravy. Odporúčanie ET 2020: 

zavedenie nových foriem učenia, využívanie nových výučbových technológií, ktoré zvyšujú 

úroveň čitateľskej gramotnosti. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča pracovať v tímoch, 

v ktorých bude prebiehať vzdelávanie vedúce k zvýšeniu úrovne gramotnosti prostredníctvom 

zdieľania poznatkov, vo forme Best Practice, Odborných pedagogickým skúseností a pod. 

2. Čitateľskú gramotnosť je potrebné rozvíjať prierezovo, naprieč vzdelávacími oblasťami. 

 

Plán pedagogického klubu bol zostavený aj na základe skúseností európskych SOŠ, ktoré odporúča 

ET 2020: 

o Tréning porozumenia informatívnych textov 

o Tréning čitateľských stratégií 

o rozvoj metakognície 

o špirálovitý nácvik -3S 

o Aplikácia autentických didaktických situácií v rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického 

myslenia, a ďalšie. 

 

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia – prierezové témy bude vytvorený 

pedagogickými zamestnancami, ktorí zastupujú vzdelávacie oblastí platného ISCED 3A,  3C ako 

napr.: matematika a práca s informáciami, jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek 

a spoločnosť a tiež pedagogickými zamestnancami vyučujúcimi odborné predmety. 

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) 

a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ v Systéme duálneho vzdelávania,  

ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre predmetné vzdelávacie oblasti. 

 

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 09/2020-01/2021: 

September 2020 – 2 stretnutia (21. 09. 2020 a 29. 09. 2020), každé v trvaní 3 hod. 

Október 2020 – 2 stretnutia(05. 10. 2020 a 26. 10. 2020), každé v trvaní 3 hod. 

November 2020 – 2 stretnutia (23. 11. 2020 a 30. 11. 2020), každé v trvaní 3 hod.  

December 2020- 1 stretnutie (07. 12. 2020) , v trvaní  3 hod. 

Január 2021- 0 stretnutí 
 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

Zameranie pedagogického klubu:  

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia v rámci 

vzdelávacích oblastí, ako prierezovej témy.  

 

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia žiakov 

naprieč vzdelávaním. 

Čitateľská gramotnosť je dôležitou schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší 

osobnostný a profesijný rast žiaka.  

Žiak s primeranou úrovňou čitateľskej gramotnosti dokáže: 

 Hľadať súvislosti medzi javmi 

 Pýtať sa a hľadať odpovede 

 Vytvárať vizuálne a iné, zmyslové predstavy (myslieť abstraktne) 

 Vytvárať hodnotiace posúdenia 

 Identifikovať najdôležitejšie myšlienky v texte (kriticky myslieť) 

 Vytvárať syntézu poznania. 

 

Čitateľská gramotnosť  a kritické myslenie, ako prierezové  témy naprieč vzdelávacími oblasťami 

SOŠ sú dôležitým faktorom dosiahnutia primeranej úrovne deskriptorov príslušnej kvalifikácie, 

ktorú stredná odborná škola zastrešuje poskytovaním študijných / učebných odborov a ich  odborným 

zameraním. 

Úspešná implementácia prvkov systému duálneho vzdelávania je v úzkom spojení s dosiahnutím 

primeranej úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov (deskriptory: samostatnosť, samostatná práca žiaka, 

porozumenie textu, schopnosť prijať zodpovednosť za svoju prácu, vytvoriť analýzu textu, syntézu 

údajov, práca s nesúvislým textom, primerane rozvinuté sociálne kompetencie). 

 

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami 

pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Čitateľská gramotnosť má dve hlavné línie: 

základnú a kritickú. Základná zahŕňa znalosti, schopnosti, postoje uplatňované pri výbere textu  

a samotné čítanie s porozumením. Kritická čitateľská gramotnosť zahŕňa znalosti, schopnosti 

a postoje pri hodnotení informácii v texte s ohľadom na jeho obsahovú a formálnu stránku (napr. 

argumentácia), posudzovanie obsahu textu porovnávaním s vlastnými skúsenosťami, spôsob čítania 

a stratégia práce s textom. Obe zložky sú neoddeliteľné a vzhľadom ku komplexným potrebám 

spoločnosti a trhu práce sú pre absolventov SOŠ nevyhnutné. 

 

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

 Tvorba Best Practice,  



 Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca 

k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

 Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

 Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

 Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

 Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

 Identifikovanie problémov v rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov a možné riešenia. 

 

Stručná anotácia: 

 Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia- prierezové témy sa zaoberal 

nasledujúcimi témami: práca s odbornými zdrojmi. 

 Najnovšie metódy, techniky a prístupy v identifikácii problémov s nedostatočnou úrovňou 

čitateľskej gramotnosti. 

 Deskriptory úrovne kvalifikácie a voľba vhodných metód rozvoja čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia. 

 Analýza argumentov. 

- Efektívne metódy  a stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti. 

- Praktické cvičenia k čítaniu s porozumením informatívnych textov. 

- Best Practice. 

 
Kľúčové slová 

Čitateľská gramotnosť, kritické myslenie, metódy, inovácie, Best Practice, analýza. 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia – prierezové témy. 

 
Priblíženie témy:  

Čitateľská gramotnosť predstavuje základnú kompetenciu, bez ktorej človek nie je schopný úplnej 

socializácie. V Národnej správe PIAAC Slovensko 2013 je definovaná ako schopnosť pochopiť, 

posúdiť a používať písaný text a používať ho v spoločnosti, dosahovať jeho prostredníctvom ciele a 

využívať ho na osobný rozvoj. Obsahuje zručnosti, ktoré umožňujú dekódovať písané slová a vety až 

po pochopenie, interpretáciu a posúdenie celého textu. 

Až 14% dospelých na celom svete nemá základné zručnosti v čítaní a písaní. Túto informáciu 

zverejnilo UNESCO  vo svojej novej správe o inklúzii vo vzdelávaní s názvom Global Education 

Monitoring Report, Inclusion and education – All means all. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Problém: 

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, 

predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších 

cieľov v pracovnom i osobnom živote. Čítanie trénuje a cibrí lineárne, postupné, sekvenčné myslenie, 

ako aj sústredenosť a koncentráciu. Vytvára u ľudí návyk a spôsobilosti, ktoré tvoria základ tvorivého 

myslenia, obohacujú ich vlastnú životnú filozofiu a zdokonaľujú ich schopnosť riešiť a zvládať 

osobné problémy na základe otvoreného myslenia, ktoré nie je uzavreté v nemenných obsahoch. 

Formulované inými slovami: nedostatočná, nevyzretá čitateľská (a informačná) gramotnosť vedie v 

konečnom dôsledku k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní nárokov na trhu práce. 

Mládež sa stáva tzv. funkčne či sekundárne negramotnou, 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).  

https://www.oecd.org/skills/piaac/Slovakia_in%20Slovak.pdf
https://uil.unesco.org/literacy/14-cent-adults-worldwide-still-lack-basic-literacy-skills-unesco-report-finds
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718


Pojem čitateľská gramotnosť bol zavedený medzinárodnými štúdiami gramotnosti PIRLS a PISA. Pri 

čitateľskej gramotnosti sa hlavný dôraz kladie na funkčný charakter čítania za účelom rýchleho 

získavania a efektívneho spracovania informácií. Čitateľská gramotnosť sa prelína s ďalšími 

oblasťami gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto je jej rozvoj 

veľmi dôležitý pri osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších 

vzdelávacích oblastiach.  
 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 
Zhrnutie v oblasti inovatívne metódy diagnostiky vstupnej úrovne: 

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. 

 

Zhrnutie v oblasti  metód rozvoja a kľúčových bodov čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia, 

práca so zdrojmi: 



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 a kritické myslenie 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. 

 

Zhrnutie v oblasti inovatívnych metód a prístupov k podpore čitateľskej gramotnosti a kritického 

myslenia, práca s textom: 

Odporúčame  zaradiť do výučby: 

 tréning komunikačných zručností pre uplatnenie sa na trhu práce, 

 asertivita, základné asertívne techniky, 

 trh práce, práca s informáciami, 

 sebapoznávanie a sebaprezentácia., 

 kompetenčné portfólio – čitateľská gramotnosť v pozícii kľúčovej gramotnosti. 

V rámci tréningu komunikačných zručností zaradíme medzi aktivity, ktoré bude realizovať so žiakmi 

prierezovo verbálnu komunikáciu a  sprístupnime im komunikačné techniky.  

Uvádzame teoretický vstup, ktorý je doplnený aktivizujúcimi metódami (simulácie, hranie rolí, 

riešenie prípadových štúdií). Komunikačné techniky sú: podávanie informácií, prijímanie informácií, 

získavanie informácií. 

 

Pri podávaní informácií sa sústredíme len na povrchovú štruktúru. Využívame komunikačný model 

Ľadovec: odosielať informácie povie 20 %, ale myslí 80 %. Prijímateľ informácie počuje 20 %, ale 

chápe 80 %. 

 

Proces zjednodušovania znamená, že: 

 zovšeobecňujeme – podávame nepresné informácie, 

 vynechávame – hlavne to, čo si myslíme, že nie je dôležité, 

 deformujeme – vytvárame zjednodušenú verziu, ktorá skresľuje význam. 
 
Žiakov upozorníme na základné chyby v komunikácii:  

 používanie slov s neurčitým významom, 

 porovnávanie bez referencie – „Toto je lepšie riešenie“. Reakcia: „Lepšie než ktoré?“ 

 vynechávanie a heslovité vyjadrovanie, 

 hovorenie o možnosti a nemožnosti –„To sa nedá, to nie je možné“; reakcia: „Čo konkrétne 

vám v tom bráni? Čo by muselo nastať, aby to bolo možné?“ 

 automaticky predpokladať nutnosť – „ Treba, musí sa, nesmie sa...“, 

 čítanie myšlienky – dopovedanie viet, skákanie do rečí, 

 skrývať sa za generalizátory –„ Každý, nikdy, nikto, všetci“. 

 



Prijímanie informácií – počúvanie: 

 prejavujeme záujem, 

 overujeme si význam a zmysel povedaného, 

 nezabúdame na reflexiu. 

Odporúčame tieto metodické prístupy zakomponovať do výučby. 

Na základe diskusie sme zostavili prehľad niekoľkých metód, ktoré slúžia na rozvoj čítania 

s porozumením.  

Prvým krokom je zatriedenie metód. Význam triedenia metód spočíva okrem iného aj v tom, že 

pomáhajú v efektívnej príprave na vyučovanie. 

 Vyučovacie metódy sa rozdeľujú podľa viacero hľadísk: 

  podľa tematického zaradenia do kategórií sa aktivizačné metódy delia na: hry, situačné metódy,  

diskusné metódy, inscenačné metódy, problémové úlohy, zvláštne metódy. 

  podľa cieľa a účelu využitia na hodine: úvodná motivácia žiakov, odreagovanie žiakov (ak klesá 

pozornosť), diagnostika, výklad (oživenie výkladu), opakovanie prebratého učiva.  

  slovné metódy: monologické (vysvetľovanie, výklad...), dialogické (rozhovor, dialóg, diskusia...), 

písomné práce (slohové práce, kompozície, písomné práce...), práca s knihou, učebnicou (situačné 

metódy, práca s textom...).  

  názorno-demonštračné metódy: pozorovanie predmetov, javov, predvádzanie modelov, pokusov, 

predmetov, demonštrácia statických obrazov, statická a dynamická projekcia.  

  praktické metódy: nácvik pohybových a pracovných schopností, žiacke laborovanie, pracovné   

činnosti v školských dielňach, na školskom pozemku, grafické a výtvarné činnosti.  

  metódy z hľadiska aktivity a samostatnosti žiakov: metódy oznamovacie, metódy samostatnej práce 

žiakov, metódy bádateľské, problémové, výskumné.  

Zhodujeme sa na veľkom význame inovatívnych metód. Z klasických vyučovacích metód sa 

zameriavame najmä na prácu s textom. Metóda práce s textom sa radí medzi slovné vyučovacie 

metódy, ktoré sa zakladajú na spracovávaní informácií z textu a orientujú sa predovšetkým na čítanie 

s porozumením a to vo všetkých stupňoch vzdelávania.  

Implementovali sme, v rámci OPS,  metódu práce s textom – skladanie textu. Je to metóda skupinovej 

práce, ktorá okrem iného zvyšuje schopnosť kooperácie a zlepšuje klímu triedy, čo je veľmi dôležitý 

aspekt ďalšej motivácie žiakov.  

Na základe diskusií a zdieľania odborných skúseností sme vytvorili prehľad kľúčových prístupov, 

techník a metód na rozvoj čítania s porozumením.  

Aktívne vyučovanie je založené na uvedomelej činnosti žiakov. Každý žiak má však svoj špecifický 

spôsob prijímania a spracovania informácií, ktorý sa označuje ako učebný štýl. Učebný štýl žiaka sa 

mení a vyvíja na základe jeho osobnostných vlastností ako aj jeho prístupu k vyučovaciemu procesu. 

Preto je potrebné vytvárať a používať také vyučovacie metódy, ktoré žiakovi umožnia učiť sa čo 

najlepšie, najľahšie a čo najviac. Zvoliť vhodné učebné aktivity v závislosti od učebných štýlov je pre 

aktívne vyučovanie veľmi dôležité, pretože môžu učenie žiaka buď posúvať dopredu, alebo brzdiť 

jeho vzdelávanie.  

 

      - metóda INSERT: 

Ide o prepracovaný variant práce s textom. Pomocou metódy INSERT sa zaznamenávajú hlavné 

myšlienky a jedná sa o značkovanie textu, v ktorom si žiaci označujú informácie podľa presne 

zadaných znakov:  √ - známe myšlienky  

 + - nové informácie získané z textu  

 - - myšlienky, s ktorými nesúhlasí  

 ? – údaje, ktorým nerozumie, prípadne sa chce dozvedieť viac. Učiteľ si môže zvoliť aj viac znakov, 

ktoré si spolu so žiakmi dohodnú.  

Cinquain – päťlístok Metóda cinquain (päťlístok) učí žiakov zručnosti zhrnúť informácie, zachytiť 

myšlienky, pocity a presvedčenia do niekoľkých slov. Výslednou formou je „báseň“, ktorá opisuje 

alebo reflektuje tému. Slovo cinquain pochádza z francúzštiny a znamená päť, čiže je to päťveršová 

báseň, ktorá môže slúžiť tiež ako prostriedok na hodnotenie žiakovho porozumenia alebo tvorivého 

písania na vlastné vyjadrenie sa k téme. Žiaci pri nej dodržiavajú určitú štruktúru písania:  

 1. riadok: jedno podstatné meno  



 2. riadok: dve prídavné mená (alebo sa pýtame aký? aká?)  

 3. riadok: tri slovesá (v našom prípade použitie otázky čo robí?)  

 4. riadok: štyri slová, ktoré majú vzťah k prvému riadku  

 5. riadok: synonymum podstatného mena.  

Osvedčila sa nám aj metóda Pyramída, ktorá sa dá využiť ako metóda práce vo dvojiciach, 

individuálne alebo v rámci skupinovej práce. Veľmi dobre sa pre ňu tvoria praktické cvičenia. Učiteľ 

najprv prezentuje žiakom, že odborný text ma určitú vnútornú štruktúru, ktorá sa podobá pyramíde. 

Je vhodné použiť napr. odborný text z učebnice odborných predmetov a pod.. Článok mám nadpis, 

podnadpis, stĺpčeky majú nadpisy, sú používané rôzne typy písma a možno sú v texte aj citácie. Žiaci 

si na základe tejto metódy osvojujú schopnosť zaradzovať časti podľa dôležitosti a tým rozvíjajú 

svoju kompetenciu čítania s porozumením.  

 

Best Practice 

Názov aktivity: Vyberáme z ponuky 
          Cieľ: 

 Efektívna práca s informáciami (vyhľadávanie, vyhodnotenie a ďalšia aplikácia); 

 Formulovanie vlastných priorít; 

 Zodpovedné prijatie rozhodnutia na základe získaných informácií. 

 Kompetencie, ktoré touto aktivitou rozvíjame 

 Komunikačné zručnosti, žiaci sa učia vyjadrovať a formulovať svoje myšlienky a postoje, 

aplikujú pravidlá efektívnej diskusie, zvažujú výhody a nevýhody jednotlivých pracovných 

pozícií. 

 Osobnostné a sociálne kompetencie, žiaci pracujú v tíme, učia sa správnej technike 

sebaprezentácie, prijímajú rozhodnutia o voľbe pracovnej pozície. 

 Kompetencie potrebné k riešeniu problémových situácií, žiaci si hľadajú a prijímajú svoju 

tímovú rolu. Prehlbujú svoje schopnosti v oblasti hľadania súvislosti medzi objektmi. 

 Schopnosť učiť sa učiť, žiaci pracujú s informáciami, vyhodnocujú dôveryhodnosť zdrojov. 

             Úloha učiteľa: 

 Je nápomocný pri rozlíšení kladných a záporných charakteristík informačných zdrojov; 

 Poskytuje odborné poradenstvo na vyžiadanie, venuje sa žiakom individuálne; 

 Prezentuje vlastné príklady z praxe. 

K vyhodnoteniu dôveryhodnosti zdrojov informácií z virtuálneho prostredia  môže slúžiť aj tabuľka 

s názvom  „Skórovanie rôznych zdrojov informácií“. Ku kvalitnému výsledku  práce  patrí aj kvalitný 

zdroj informácií. Tabuľka,  ktorú predkladám, učí žiaka  chápať skutočnosti v súvislostiach.  

Postupným a systematickým využívaním tabuľky  žiak získava nový pohľad na dôveryhodnosť  

uverejnenej informácie. Tabuľka je použiteľná pre rôzne druhy médií. 
 

Tabuľka : Skórovanie  rôznych zdrojov informácií 

Je na danej webovej 

stránke uvedené meno 

autora dokumentu, diela 

a pod.? 

0 – bodov : nemôžem 

nájsť meno autora 

1 – bod : nájdeme ho, 

ale len veľmi ťažko 

2- body : bez 

problémov nájdeme 

meno autora 

Je autor odborníkom na 

danú problematiku? 

0-bodov : nepodal 

o sebe žiadne 

informácie 

1 – bod : autor má 

uvedené tituly 

2 – body : je uvedená 

celá pracovná kariéra 

autora 

Publikuje autor bez 

gramatických chýb? 

0-bodov : našiel som 

veľmi veľa 

gramatických chýb 

1 – bod : našiel som 

jednu, maximálne dve 

gramatické chyby 

2 – body : žiadne 

gramatické chyby 

Je možné skontaktovať 

sa s  autorom? 

0 – bodov : nie 1 – bod : uviedol 

 e -mailovú  adresu 

2 – body: uviedol        

e-mail a poštovú 

adresu 



Sú informácie, ktoré 

som vyhľadal na danej 

webovej stránke, pre 

mňa užitočné? 

0 – bodov : nie  1 – bod : možno 2 – body : na „prvý 

pohľad“ ma 

informácie zaujali 

Uložila by som si danú 

stránku do obľúbených 

položiek? 

0 – bodov : nie  1 – bod : možno 2 – body : áno 

Nájdeme dátum, kedy 

bola daná stránka 

vytvorená? 

0 – bodov : nie 1– bod :  s ťažkosťami, 

ale našli sme dátum 

vytvorenia stránky 

2 – body : veľmi ľahko 

sme našli dátum 

vytvorenia stránky  

Kedy bola stránka 

naposledy 

aktualizovaná ? 

 

0 – bodov : nemôžem 

nájsť dátum 

1– bod : posledný krát 

bola aktualizovaná 

pred 6 mesiacmi 

2 – body : stránka je 

aktualizovaná 

pravidelne, v kratších 

intervaloch ako 6 

mesiacov 

Sú odkazy v rámci 

stránky aktívne? 

 

0 – bodov : veľa 

nefunkčných odkazov 

1 – bod : jeden, 

maximálne dva 

nefungujúce odkazy 

2 – body : všetky 

odkazy, linky fungujú 

Je obsah textu  

zrozumiteľný? 

 

0- bodov : potrebujem 

sa veľa pýtať, aby som 

obsah pochopil (a) 

1 – bod : potrebujem 

časť textu objasniť 

2 – body : dokážem 

pochopiť celú stránku 

samostatne 

Sú na stránke  komerčné 

reklamy? 

0 – bodov : áno 1-bod: len jedna 

reklama rozvíjajúca 

záujem o danú oblasť 

2- body: žiadne 

komerčné reklamy, 

nesúvisiace 

s odborným 

smerovaním 

Je stránka prehľadná, dá 

sa na nej ľahko 

orientovať?  

 

0 – bodov : stále sa na 

stránke „strácam“ 

1 – bod : mám 

problém nájsť 

požadované 

informácie, ale 

nakoniec som úspešný 

2 – body : veľmi ľahko 

sa na stránke 

orientujem 

Sú informácie na danej 

stránke pre mňa 

užitočné?  

0 – bodov : niekoľko 

častí /odsekov tejto 

stránky použijem 

1 – bod: väčšia časť 

stránky je pre mňa 

užitočná 

2 – body :  celá stránka 

je pre mňa použiteľná 

Je možné ohodnotiť 

danú stránku, pridať 

komentár, založiť 

diskusiu? 

0- bodov: nie 1-bod: je možné pridať 

komentár 

2- body: na stránke je 

diskusia a referencie 

k daným informáciám 

 

Čím vyšší počet bodov informačný zdroj získa, tým je väčšia pravdepodobnosť, že je kvalitný. 

Žiaci pracujú v tímoch. V úvodnej časti hodiny hľadajú odpoveď na otázku: „ Akými spôsobmi si 

môžem nájsť prácu?“  

Svoje odpovede si zapisujú v rámci skupinového brainwrittingu a získané výsledky si navzájom  

referujú. 

Z nájdených možnosti  vyberám: 

 Cez internet, pozerám pracovné  ponuky na rôznych stránkach; 

 Prostredníctvom odporúčania od kamaráta; 

 V novinách si prečítam pracovnú inzerciu; 

 Cez úrad práce sa snažím získať informácie o voľných pracovných miestach v regióne; 

 



Každá skupina  rozoberie jednotlivé možnosti hľadania práce a popíše ich výhody a nevýhody. 

V prípade hľadania  práce prostredníctvom internetu ohodnotia  jednotlivé zdroje pomocou tabuľky 

skórovania. 
 

Žiacke riešenie: 

*Výhody a nevýhody  hľadania  práce cez internet 

Výhody: 

 Široký rozsah ponuky; 

 Jednoduchý prístup; 

 Rýchly kontakt; 

 Denná aktualizácia; 

 Podrobný popis pracovnej náplne; 

 Skórovanie:  

 

Dve  webové stránky získali skóre 20 bodov, sú to stránky napojené na úrad práce. 

Päť webových stránok  získalo skóre medzi 12-14 bodov. Nie sú denne aktualizované alebo sú ťažšie 

prehľadné a pod. 

  
Nevýhody: 

 Neserióznosť; 

 Niektoré inzeráty už neboli aktuálne.  

 

*Hľadanie informácií o pracovných miestach prostredníctvom úradu práce 

 

Výhody: 

 Vyššia miera zastúpenia inzerátov regionálnych firiem; 

 Atraktívne ponuky pre zamestnávanie absolventov; 

 Kvalitný popis pracovnej pozície; 

Nevýhody: 

 Veľký záujem absolventov, vysoká konkurencia; 

 Menší rozsah ponuky pracovných miest. 

 

*Hľadanie si pracovného miesta prostredníctvom odporúčania kamaráta 

Výhody: 

 Praktické informácie, ktoré sú podložené skúsenosťami kamaráta; 

 Celistvejší pohľad na moje schopnosti prostredníctvom referencie od kamaráta; 

 Mám prehľad o dennej činnosti, výške platu. 

Nevýhody: 

 Možný vznik komunikačného šumu, skreslené informácie; 

 Pocit zaviazanosti. 

 

*Reflexia 

 

 Každý spôsob hľadania zamestnania má svoje výhody aj nevýhody; 

 Stanovte si priority pri hľadaní zamestnania ( dochádzanie  do práce alebo práca v mieste 

bydliska, som ochotný učiť sa nové veci alebo mám v súčasnosti málo času na ďalšie 

vzdelávanie a pod.); 

 Najefektívnejší spôsob hľadania  práce predstavuje kombináciu z uvedených spôsobov; 

 V procese vyhodnotenia ponúk je potrebné myslieť kriticky a overovať si zdroje, z ktorých 

informácie čerpáme. 

 

Odporúčame pokračovať v uvedených OPS, a naďalej zdieľať Best Pratice. 

 



Vypracoval (meno, priezvisko) Soňa Michníková v.r. 

Dátum 09. 02. 2021 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková  

Dátum  

Podpis  

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

  

Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu 

s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

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

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

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  celý názov klubu  

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

koordinátora klubu 

8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť 

september RRRR – január RRRR  

február RRRR – jún RRRR  

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

kde je písomný výstup zverejnený 

10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  

11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá 

písomný výstup vypracovala   

12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 

13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

  


