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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo objasnenie pojmov a zdieľanie názorov a skúseností v oblasti 

sebariadenia a autentického učenia sa žiaka pri rozvoji čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme 

navrhovali Best Practice, diskutovali o aplikáciách metód kritického myslenia v príprave na 

povolanie.  Členka klubu názorne predviedla aktivity so žiakmi v rámci mimoškolskej činnosti. 

Prebrali sa aj prirpavované aktivity školy. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

  Kľúčové slová: Best Practice, čitateľská gramotnosť, autentické čítanie. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania.  

 

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

1. Analýza formou kľúčových slov – skupinová práca. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS – diskusné kolo pomocou metódy kolotoč. 

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


4. Aktivity školy 

5. Záver a tvorba odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci diskusie o metódach autentického čítania sme si opísali prístupy autentickej diagnostiky pri 

rozvoji predmetných kompetencií: 

 

Pri autentickej diagnostike výkonové testy nahrádzame komplexnejším hodnotením úrovne 

gramotnosti s dôrazom na jej funkčnosť. Jednotlivé zložky a súčasti gramotnosti – čítanie i písanie – 

sa sledujú v ich vzájomnom prepojení ako celku, v procese ich reálneho a zmysluplného používania. 

Nejde teda len o čiastkové izolované výkony či „zručnosti“, ale o komplexné prejavy gramotného 

správania ako uplatňovania špecifických schopností, vedomostí a skúseností, a to v rozličných 

kontextoch, situáciách, za rozličným účelom, v rozličných úlohách v rámci celého spektra 

vzdelávacích obsahov. Do popredia sa dostávajú otázky súvisiace s porozumením čítania, uvažuje sa 

o nich vždy a v každej etape čítania, od samého začiatku osvojovania písanej reči, pričom sa chápe 

podstatne širšie a hlbšie. Poskytuje sa viac priestoru subjektívnosti, aktívnosti, pripúšťame 

viacznačnosť a relatívnosť chápania významov textov, mnohorakosť interpretácií a pod. 

Hlavné špecifická autentickej diagnostiky sme zhrnuli následovne a odporúčame uvedené aplikovať 

do praxe: 

 

 zameriavanie sa na dynamiku vývinu, sledovanie pokroku a procesu zmien u každého 

jednotlivého žiaka; výkony žiaka sa neporovnávajú s abstraktnými statickými normami, ale 

vždy predovšetkým s jeho konkrétnymi predchádzajúcimi výkonmi; 

  

 na základe sledovania a hodnotenia pokroku a zmien sa autentická diagnostika snaží 

usudzovať, či predvídať ďalší potenciálny vývin, anticipovať, čo je žiak pripravený zvládnuť 

v ďalšej etape učenia; na základe toho potom plánuje ďalšiu vzdelávaciu intervenciu; 

  

 pozitívne zameranie, v dôsledku ktorého kladie dôraz viac na pozitíva, než na negatíva 

a nedostatky, snaží sa predovšetkým zistiť, čo žiak už dokáže, kde sú jeho silné stránky, 

ktoré by sa dali využiť pri prekonávaní problémov, či kompenzovaní prípadných 

nedostatkov; 

  

 zameranie na sebahodnotenie, keďže žiadna klasifikácia, ani normy a vonkajšie kritériá 

hodnotenia nemajú zmysel, pokiaľ nebudú zvnútornené dieťaťom, nestanú sa súčasťou jeho 

vlastnej vnútornej motivácie. 

 

V rámci diskusie členka pedagogického klubu predviedla prípravu a  ako pracuje so žiakmi v rámci 

mimoškolskej činnosti. Venuje sa tvorbe myšlienkových máp. Poslednou témou bolo životné 

prostredie a osobný prínos žiaka pre životné prostredie na základe tvorby myšlienkovej mapy žiaci 

vypracujú dotazník.  

Aktivity školy, ktoré si pripomenuli členovia pedagogického klubu – príprava náborového vide, 

príprava školského kola anglického jazyka, ponuka literárnych  súťaží  (Báseň pre Františka, 

Niekoľko viet o mojom otcovi). Členom boli pripomenuté  videá cez zmludri.sk. Možnosť využívať 

Karty života pre rozvíjanie slovnej zásoby žiakov a príprave na povolanie, vedieť komunikovať počas 

pracovného pohovoru.  
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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. 

 

 

 


