
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

Levice 

4. Názov projektu Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACP8 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia – prierezové témy. 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 21. 02. 2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

Levice 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Soňa Michníková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

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

praxou/ 
 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a vytvorenie prehľadu o organizačných formách 

vzdelávania a ich vplyvu na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na stretnutí sme zdieľali rôzne návrhy 

na aplikovateľné formy vyučovania, zdieľali naše skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: organizačné formy vzdelávania, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. 

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


Program stretnutia: 

1. Čítanie odborného textu, spracovanie skúseností metódou alfa-box. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme pracovali s odbornou literatúrou, a zhodli sme sa na užitočnosti situačnej 

metódy vyučovania: 

 

Situačné metódy vyučovania zdôrazňujú, že prostredie, v ktorom učenie prebieha, je práve také 

dôležité ako učivo. Toto prostredie dáva nielen priestor pre učenie, ale aj ponúka to, čo sa má učiť, a 

zároveň aj ovplyvňuje spôsob, akým učenie sa prebieha. Situačné učenie preto zdôrazňuje jednak 

obsah tohto prostredia a jednak spojenie učiaceho sa žiaka s ním.  

 

Situácia je sociálne štruktúrovaná množina podnetov prebiehajúca v istom prostredí. Z edukačného 

hľadiska je situácia dôležitá aj svojou obsahovou náplňou, nie je to len o budovaní vzťahov v reálnom 

čase.  

 

Zhodujeme sa, že každé učenie prebieha v istých situáciách – vlastne neexistuje učiť sa nesituačne. 

Rozdiel je v charaktere daných situácií, a v tomto sa školské situácie a životné situácie radikálne líšia.  

 

Situačné vyučovanie považujeme za vyučovací prístup, ktorý zakotvuje čitateľskú gramotnosť do 

reálnych situácií. Tieto situácie umožňujú žiakovi čítať prakticky, prakticky s textom pracovať a 

aplikovať ho. Situačné vyučovanie je teda protireakciou na teoretické vyučovanie, ktoré je abstraktné, 

odtrhnuté od reálneho života. Preto mu chýbajú mnohé kognitívne, interakčné, motivačné a ďalšie 

charakteristiky, ktoré naopak ponúka situačné vyučovanie. Pri teoretickom vyučovaní sa žiaci síce 

naučia učivo, ale nespoznajú rôzne podmienky, za ktorých sa dá použiť, a často ani rôzne spôsoby 

použitia. Ich učenie je ploché a málo aplikabilné.  

 

V našej praxi sa snažíme využívať najmä modelové situácie. Pri týchto úlohách nejde o vzájomne 

izolované, malé úlohy, ale o koherentný celok zaberajúci väčšiu plochu vyučovania, pričom žiaci 

konajú, ako keby boli aktérmi v reálnej situácii. Ide o napodobňovanie reálnych situácií. Cieľ úlohy, 

materiál, ktorý je k dispozícii, i vykonávané činnosti čo najvernejšie kopírujú reálnu situáciu. Väčšina 

ďalších dôležitých atribútov situačného vyučovania je prítomná – je tu problém, ktorý vychádza z 

potrieb žiaka, existuje kooperatívna činnosť a skupinová práca, žiaci zastávajú viaceré roly atď.  

 



Tento prístup sme aplikovali v modelových situáciách zameraných na uplatňovanie funkčnej 

gramotnosti. Funkčná gramotnosť je schopnosť využívať čítanie a písanie v každodenných situáciách, 

t.j. nie pri riešení školských úloh. Vyžaduje si to iné operácie s textom a iné textové materiály, než je 

tradičné čítanie učebnice, odpisovanie úloh a pod.  

Identifikovali sme tieto výhody pri aplikácií situačného vyučovania: 

Aktivita: je zameraná na žiaka, žiak vyvíja v skupine aktivitu, žiak je aktívny, pretože má riešiť určitý 

problém, pozitívom je aj skutočnosť, že nesmelí žiaci, ktorí nevystupujú pred triedou, sa skôr zapoja 

do aktivít v skupine.  

Sebakontrola a vzájomná pomoc: skupinu tvorí viac žiakov, ak sú správne vedení učiteľom, tak si v 

skupine navzájom pomáhajú. Príležitosť spoznať sa navzájom.  

– Motivácia: žiaci si pri nej nedirektívnym spôsobom utriedia učivo. 

 – Rozvíjanie duševných schopností vyššieho radu: tvorivosť, hodnotenie, schopnosť syntézy a 

analýzy.  

– Súťaživosť: medzi skupinami vytvára silnú motiváciu a žiaci sa v skupine viac aktivizujú.  

– Dôvera v spoločné rozhodnutie.  

Odporúčame pokračovať vo výmene skúseností s uvedenými témami. 

 

organizačných formách výučby. Teda o tom, ako môžu byť žiaci vyučovaní alebo naopak ako ich 

môžu učitelia vyučovať 

ORGANIZAČNÉ FORMY  

DELENIE 

1.   Podľa typu komunikácie medzi učiteľom a žiakmi: 

 1.1  Frontálne vyučovanie 

      1.2  Skupinové vyučovanie 

            1.2.1 Kooperatívne vyučovanie 

 1.3  Individuálne vyučovanie 

 

ORGANIZAČNÉ FORMY 

https://pdf.truni.sk › puz › zamestnania › jakofm 

 

2.  Podľa typu prostredia: 

 2.1  Vyučovanie v triede a v špecializovaných priestoroch školy, napr. laboratórium,  

             dielne, pozemky, knižnica a pod.)  

 2.2  Vyučovanie   v mimoškolských priestoroch - exkurzie (podnik, múzeum, galéria, 

športové  

              zariadenia a pod.) 

prítomní hľadali možnosti mimoškolských foriem vyučovania vo výučbe cudzích jazykov –  

- Priamo na škole prebiehali formy vyučovania: 

- Kecy tábor 

https://www.skolapopulo.sk/blog/organizacni-formy-vyuky/
file:///C:/Users/zástupkiňa/Downloads/ORGANIZAČNÉ%20FORMYhttps:/pdf.truni.sk%20›%20puz%20›%20zamestnania%20›%20jakofm
file:///C:/Users/zástupkiňa/Downloads/ORGANIZAČNÉ%20FORMYhttps:/pdf.truni.sk%20›%20puz%20›%20zamestnania%20›%20jakofm
file:///C:/Users/zástupkiňa/Downloads/ORGANIZAČNÉ%20FORMYhttps:/pdf.truni.sk%20›%20puz%20›%20zamestnania%20›%20jakofm
file:///C:/Users/zástupkiňa/Downloads/ORGANIZAČNÉ%20FORMYhttps:/pdf.truni.sk%20›%20puz%20›%20zamestnania%20›%20jakofm


- návšteva cez AISEC – 2 lektori zo zahraničia počas 1 týždňa 

- mobilitné projekty – žiaci priamo vo firme v zahraničí 

- školské súťaže 

- stáž v Európskom parlamente 

- prezentácia školy  

- v interiéry  a exteriéry školy 

- čítačky 

- tablety 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Soňa Michníková 
15. Dátum 23.02.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 24. 02. 2022 
19. Podpis  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


