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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom z našich stretnutí. Súčasťou stretnutia bola 

diskusia, výmena OPS a zdieľanie odborných názorov a postojov. Na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie a návrhy na nové stretnutie a prácu v rámci mimoškolskej činnosti 

Kľúčové slová: rozvoj čitateľskej gramotnosť, výstup pedagogického klubu, zdieľanie OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Diskusia. 

2. Výmena OPS. 

3. Záver 

 

Témy: čitateľská gramotnosť, Prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

 

1. Diskusia formou akvária a možnosti jej využitia v praxi. 

2. Výmena OPS – zhodnotenie doterajších stretnutí. 

3. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie z diskusie – hlavné body ďalšieho rozvoja čitateľskej gramotnosti v našej pedagogickej 

praxi: 

 

Považujeme za dôležité rozvíjať bázovú čitateľskú gramotnosť žiakov. Bázovú (základnú) 

gramotnosť charakterizuje schopnosť človeka čítať a dekódovať významy prečítaného. Informácie sa 

ukladajú do pamäti a podľa potreby sa viac alebo menej modifikovane reprodukujú. Výkon sa 

posudzuje podľa rýchlosti čítania, chybovosti, plynulosti a zisťuje sa jednoduché porozumenie textu. 

Čitateľskú gramotnosť definuje model funkčnej gramotnosti ako schopnosť spracovať textové infor- 

mácie. Spracovanie sa realizuje procesmi (činnosťami):  

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
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 identifikovanie hierarchie informácií v texte,  

 odlišovanie dôležitých informácií od marginálnych,  

 hľadanie vzťahov medzi hlavnou myšlienkou a podpornými informáciami,  

 komprimovanie (stláčanie) textu,  

 vyvodenie záverov z textu,  

 extrahovanie explicitných a implicitných informácií (čítanie medzi riadkami),  

 hodnotenie využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií a kritická 

reflexia.  

V tomto modeli gramotnosti žiak nie je konzument textu, ale je jeho aktívnym spracovateľom. K po- 

rozumeniu textu sa žiak dostáva analýzou, syntézou a hodnotením informácií, čo môže významne po- 

môcť pri využití takto získaného informačného jadra textu pri jeho aplikácii na rôzne účely podľa 

vzdelávacích potrieb žiaka.  

 

Z modelu funkčnej gramotnosti vychádzajú aj požiadavky na e-gramotnosť, schopnosť používať 

elektronické médiá – počítač, mobil a ich vybavenie – textový editor, tabuľkový procesor, internet, 

CD-ROM a email a kriticky hodnotiť zdroj a obsah elektronických informácií. 

Predchádzajúce modely definujú gramotnosť ako univerzálnu – globálnu kompetenciu človeka. 

Protikladom týchto modelov je chápanie gramotnosti ako sociálno-kultúrneho javu. Podľa tohto 

modelu nie je gramotnosť neutrálna, všeobecná, ale naopak je špecifická, vždy zviazaná s konkrétnou 

kultúrou, je to sociálno-kultúrny jav. 

Považujeme za dôležitý rozvoj nasledovných kompetencií čitateľskej gramotnosti: 

 

1. schopnosť komunikovať a kooperovať 

2. schopnosť riešiť problémy a byť kreatívny 

3. samostatnosť a výkonnosť 

4. schopnosť prijať zodpovednosť 

5. schopnosť premýšľať a učiť sa 

6. schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť 

Podporným opatrením pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je aktívne počúvanie sa navzájom. Preto 

sme sa v rámci analýzy OPS venovali aj tejto téme: 

Základné rozdiely medzi aktívnym a bežným počúvaním  môžeme zhrnúť do týchto bodov: 

 Aktívne počúvanie je cieľavedomý a riadený proces; 

 Vyžaduje úplné sústredenie sa na to, čo klient hovorí a ako nám to hovorí; 

 Vyžaduje vytvorenie atmosféry dôvery. 

Štruktúra aktívneho počúvania je: 

 podnietenie rozprávania 

Prostredníctvom kladenia otázok a záujmu. 

 parafrázovanie  

Účelom parafrázovania je pomôcť poslucháčovi  preveriť si, že skutočne porozumel 

všetkému, o čom hovoriaci (v našom prípade žiak či rodič) rozprával, či už verbálne 

alebo neverbálne. Súčasne je parafrázovanie  dôkazom pre hovoriaceho žiaka, že ho 

počujeme a rozumieme mu. Nemali by sme  prerušiť tok myšlienok a reči 

hovoriaceho - žiaka. Ak nerozumiete, čo hovoriaci – žiak  hovorí alebo stratíte niť 

diskusie, požiadajte o vysvetlenie. Nepredstierajte, že rozumiete, ak nerozumiete. 

Skontrolujte, či  žiak súhlasí s vaším zhrnutím. 

 zdržanie sa posudzovania 

Zdržanie sa posudzovania je omnoho ťažšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 

Sme produktmi vzdelávacieho systému a výchovy, ktoré podporujú kritické 

hodnotenie. Sme povzbudzovaní kritizovať a hodnotiť. Je irelevantné, či súhlasíte 

alebo nesúhlasíte s hovoriacim žiakom. Vy ste tu na to, aby  ste nezaujato počúvali a 

pomohli žiakovi - hovoriacemu premyslieť si úplne tému, o ktorej hovorí a urobiť si 

vlastný posudok a zhodnotenie. 

 fyzická pozornosť  - príklon, očný kontakt, prikyvovanie, sústredená pozornosť. 



Úžitok z aktívneho počúvania  

1. Zistíte, čo sa deje. 

2. Zistíte, ktoré udalosti  sa zmenili. 

3. Budete sa môcť lepšie rozhodovať. 

4. Máte predpoklad lepšie jednať s ľuďmi. 

5. Zistíte, ako iní premýšľajú a aké majú prístupy k riešeniu situácií. 

6. Budete mať prístup k bohatému zdroju nápadov. 

7. Pomôže vám to predchádzať konfliktom, hádkam alebo ich budete predvídať. 

8. Iní majú možnosť vyjadriť svoje názory. 

 

Členky pedagogického klubu sa zhodli na potrebe a prínose spolupráce so školským podporným 

tímom a jeho externými členmi (výchovná poradkyňa, koordinátorka primárnej prevencie, kariérna 

poradkyňa).  Plány práce mimoškolskej činnosti jednotlivých členiek pedagogického klubu - 

Mentálne mapovanie,  Kompetencie pre život, Myšlienkové mapy, Kriticky a logicky, Logistika – 

kompetencie pre život, Podpora sprevádzania žiaka SOŠ. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


