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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia členov klubu Čitateľskej gramotnosti bola analýza plánu činností v nasledujúcom 

školskom roku. Zdieľali sme skúsenosti s jednotlivými témami, ktoré sa nachádzajú v pláne činností. 

Pracovali sme s odbornou literatúrou, vymieňali si názory na efektívnosť metód vzdelávania 

z pohľadu rozvoja čitateľskej gramotnosti. Pripomenuli sme si plány mimoškolskej činnosti 

jednotlivých členov klubu. 

 

Kľúčové slová: rozvoj čitateľskej gramotnosť ,plán činností. 

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

Hlavné body: 

1. Plán činností PK v nasledujúcom školskom roku – prezentácia. 

2. Výmena OPS. 

3. Záver 

 

Témy: čitateľská gramotnosť, odborné zdroje. 

Program stretnutia: 

 

1. Plán činností PK a analýza jednotlivých tém. 

2. Práca s odbornou literatúrou. 

3. Výmena OPS – zhodnotenie doterajších stretnutí. 

4. Záver. 

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


13. Závery a odporúčania: 

 

Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov je prioritný predpoklad efektívnejšieho porozumenia textu 

a zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti. V odbornej didaktickej literatúre sa nachádza opis 

širokej škály metód, postupov a aktivít na rozvíjanie čitateľských zručností. V minulosti sa 

uplatňovala iná metodika čítania: zadanie textu na čítanie, individuálne čítanie a nakoniec diskusia 

a zistenia, či študent porozumel hlavným pojmom, ktoré mal pri čítaní pochopí. 

Úlohy a aktivity majú byť zamerané nielen na kognitívne ciele, ale aj na rozvíjanie afektívnych 

postojov žiakov – uvažovanie o hodnotách, konaní, pocitoch. V návrhoch vyučovacích hodín 

preferujeme využitie  aktivizujúcich metód čítania (napr. predvídanie, cinquain, pojmová mapa) aj 

testové položky, ktoré overujú porozumenie textu. Reflexia po prečítaní a porozumení textu má 

obsahovať tvorivé úlohy, podnety na aktualizovanie a využitie získaných informácií. Slúži aj na 

vyjadrenie vlastného názoru na text a efektívnosť zvolenej formy práce na hodine. 

 

Z yýmeny skúseností vyberáme/ čitateľské stratégie 

Tematický celok: Náučný  štýl 

 Ročník: tretí ročník  

Téma: Znaky štýlu  

Ciele: 

 • rozvíjať čitateľské zručnosti prostredníctvom čitateľských stratégií  

• vyvodiť znaky náučného štýlu  

Špecifické ciele: 

 • triediť informácie podľa stupňa dôležitosti 

 • osvojiť si spôsob grafického záznamu textu  

• napísať zhrnutie textu 

 • hodnotiť využiteľnosť informácií  

Metódy vyučovania: čitateľské stratégie PLAN, porovnaj a rozlíš; pojmová mapa. 

 

Členky pg. klubu informovali o pripravovanej akcii Európsky deň cudzích jazykov. Aktivity sú 

zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v cudzom jazyku. 

Pripomenuli si aj európsky týždeň mobility. Zhodnotili aktualizáciu v oblasti práce 

aplikáciou edupage (ETK a EŽK), ktorú  škola  používa pri výchovno-vyučovacom procese. Práca 

s IT technikou. 

Členky pedagogického klubu  plánujú pracovať v aplikácii Wocabee. Spolupráca  s koordinátorkou 

mediálnej výchovy – napr. témy spracovania reklamy, pripomenutie si medzinárodných a svetových 

dní.  

 

Odporúčame pokračovať v pláne činností a získané poznatky implementovať do edukácie. 
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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. 

 

 

 

 

 


