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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia k výstupom klubu, analytická činnosť 

v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti.  Účastníci zasadnutia zdieľali OPS, názory a postoje.  

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, kritické myslenie, výstup pedagogického klubu. 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

1. Analýza rozvoja čitateľskej gramotnosti. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, podpora kľúčových kompetencií, diskusia o výstupoch klubu. 

Program stretnutia: 

1. Posúdenie adekvátnych zložiek čitateľskej gramotnosti. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Návrat žiakov do škôl – adaptácia 

5. Vzdelávanie učiteľov 

6. Príprava CLILL metódy v NEJ 

7. Tvorba záveru. 

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


13. Závery a odporúčania: 

 

Posúdenie adekvátnych zložiek čitateľskej gramotnosti 

 

Čitateľská gramotnosť zahŕňa tieto zložky: 

- vzťah a motivácia k čítaniu, 

- porozumenie textu a interpretácia,  

- posúdenie obsahu a formy textu,  

- čitateľská nezávislosť. 
 

Vzťah a motiváciu k čítaniu považujeme za základný predpoklad pre ďalší rozvoj 

čitateľskej gramotnosti.  

Návyk k pravidelnému čítaniu, ktorý sa spája so zážitkom z čítania pozorujeme vo výrazne 

vyššom percentuálnom zastúpení v jednotlivých odboroch.  

Pozitívny trend je aj v oblasti – porozumenie textu. Žiaci formulujú hlavné myšlienky 

z prečítaného textu, prepájajú zmysel textu s vlastnými poznatkami a skúsenosťami. 

Z analýzy úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov ďalej vyplýva: 

- viac než  30% žiakov si samostatne vyberá náročnejšie texty a knihy, pri výbere sa často 

riadia predchádzajúcimi skúsenosťami s autorom (vyhľadávanie diel určitého autora). 

- žiaci porovnávajú a dávajú do súvislostí priamo a nepriamo vyjadrené informácie,  

- žiaci pri práci s rôznymi zdrojmi informácii overujú a vyhodnocujú relevanciu, aktuálnosť 

a dôveryhodnosť informácií. 

- žiaci bez väčších problémov definujú autorský zámer, prepájajú myšlienky, názory, 

postoje z prečítaných diel s vlastnými postojmi a názormi.  
 

Najefektívnejšie čitateľské stratégie v skratke – OPS (kľúčové myšlienky) 

-Kladenie si otázok  

-Predvídanie  

-Odvodzovanie  

-Zhrnutie  

-Vizualizácia  

-Monitorovanie  

- Diskusia 

- Kognitívne metódy 

- Metódy na prácu s textom 

- Tvorba myšlienkových máp 

 

Kladenie otázok  

- počas čítania odporúčame žiakom klásť si rôzne druhy otázok napríklad: 

- kontrolné otázky, na ktoré sa odpoveď dá nájsť priamo v texte (Kto? Čo? Kedy? Kde?   

Prečo? Ako?) - otázky na ktoré v texte nie je odpoveď, ktoré smerujú k širším 

súvislostiam, idú za text, prepájajú čítaný text s inými textami a myšlienkami a 

skúsenosťou čitateľa.  

Podporujeme tiež predvídavosť   

- žiak by mal uvažovať nad tým, ako bude ďalej text pokračovať, zdôvodňuje predpovede  

- na základe čitateľskej skúsenosti so žánrami (je to odborný text, takže by mal mať na 

konci   práce zhrnutie a pod…)  

- na základe inej časti textu (V úvode sa opisuje konštrukcia, mal by teda nasledovať 

praktický experiment)  

- na základe životnej skúsenosti (keď sa mne stane niečo také, tak ja urobím…)  



- odkazom na iný text (pripomína mi to konkrétny manuál...)  

- odkazom na známe postupy daného autora (na čo sa zameriava daný autor?)  

- odkazom na ilustrácie či iné grafické prvky  

Odvodzovanie – medzi-predmetové vzťahy. Žiak aktívne: 

- odpovedá na otázky, na ktoré v texte nie je možné priamo nájsť odpoveď a ktoré ho nútia  

domýšľať, odvodzovať, hodnotiť text a pod. (na otázky nemusí existovať jediná správna 

odpoveď)  

- aj bez otázok formuluje závery, ktoré mu nad textom napadli, môžu to byť aj otázky, 

domnienky, hypotézy, zhodnotenie textu  

- rozpoznáva autorove priznané zámery  

– chcel nás pobaviť, informovať, presvedčiť, inštruovať...  

- odhaduje autorove nepriznané zámery a svoje závery zdôvodňuje  

- odhaduje ako textu môžu rozumieť iní čitatelia  

- žiak by mal byť schopný tiež daný text zhrnúť: 

 

Pomenovanie najdôležitejších zložiek textu a ich zoradenie v logickom poradí: 

Najdôležitejšie myšlienky textu sú... Táto časť hovorí o.... Táto kniha bola o... Najskôr... 

Potom... Nakoniec... Príbeh sa odohráva (miesto)....(čas).... Najdôležitejšími postavami sú... 

Problém sa objavil, keď... 

 

Po dištančnom vzdelávaní sa postupne začína návrat žiakov do škôl na základe COVID 

semaforu. Na základe metodiky a odporúčaní vypracovanej ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR sa zaraďuje v prvých týždňoch adaptačné obdobia (práca 

inkluzívneho tímu so žiakmi, vyučujúcich). Adaptácia a socializácia sa zameriava  na 

posilňovanie vzťahov, komunikáciu a spoluprácu. Vyučovanie hodiny začínajú s triednym 

učiteľom. Počas 1-2 adaptačného týždňa nehodnotiť žiakov. 

Členovia pedagigického klubu sa oboznámili s manuálnom návratu do škôl 

(zdroj:www.minedu.sk), záznam webinára na tému „Ako zvládnuť návrat žiakov do 

školských lavíc?“ uskutočneného   Štátnym pedagogickým ústavom (zdroj: www.sosts-

levice.sk) 

Členovia pedagogického klubu sa zhodli na zaradení CLILL metódy v nemeckom jazyku 

a š. o. komerčný pracovník v doprave v predmete dopravná geografia. 

Členom bola predložená ponuka inovačného vzdelávania v oblasti využívania digitálnych 

nástrojov vo vyučovacom procese, práca vo virtuálnej triede, digitálna komunikácia. 

 

Odporúčame ďalej pokračovať v pláne činností pedagogického klubu. 
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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. 

 

 

 

 

 


