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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia. Na stretnutí sme zdieľali naše pedagogické skúsenosti, diskutovali na 

predmetnú tému a na záver stretnutia sme naše vedomosti zhrnuli do pedagogického odporúčania. 

   

Kľúčové slová: rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritické myslenie, prezentácia OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Otvorené učenie – výber podnetných skúseností. 

2. Diskusia. 

3. Prezentácia OPS. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

 

1. Nácvik stratégie otvoreného učenia – individualizovaný prístup a výmena skúseností. 

2. Diskusia – signalizovanie odpovedí. 

3. Skupinová práca – prezentácia pedagogických skúseností. 

4. Záver. 

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


13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z diskusie—naše skúsenosti s implementáciou otvoreného učenia a Jenského plánu pri rozvoji 

čitateľskej gramotnosti. 

 

Otvorené učenie je komplexný inkluzívny prístup rozvoja osobnosti žiaka a učiteľa a ich interakcie. 

Učenie tu chápeme v širších súvislostiach – osobnostný rast, získavanie nových skúseností a zručností 

pre život, radosť z čítania. 

  

Žiaci sa v interakcii s učiteľmi učia spoločne rozličnými metódami. Základ pri tomto pláne a pri 

otvorenom učení je reflexia, čiže schopnosť a príležitosť premýšľať nad vecami, dejmi, situáciami a 

interakciami tak priamo počas vyučovania, ako aj pri konfliktoch, aktivitách a bežnej práci.  

 

Zhrnuli sme si základné princípy otvoreného učenia: 
1. Pomáhajúci vzťah – vytvárania prostredia, v ktorom je vzťah postavený na hlbokej 

vnútornej rovnocennosti medzi všetkými žiakmi. Z tohto pramení otvorená spolupráca, 

participácia a participácia pri čítaní, pri analýze textu a pri kreatívnom písaní. Vzťah ako 

základná jednotka predstavuje ochotu každého vychádzať zo seba k druhému, byť otvorený, 

sebakritický a svoje názory na text zdieľať s ostatnými. 

2. Sloboda a zodpovednosť – rovnocenné vzťahy bez záťaže boja o moc a pozície na všetkých 

úrovniach školy prináša slobodu pre každého. Mali by sme vytvárať tvorivé čitateľské 

workshophy, kde by každý žiak mohol byť sám sebou a rozvíjať naplno svoj potenciál. Ako 

sa každý jeden postupne rozširuje v slobode, rozširuje sa aj v zodpovednosti. Je ochotný 

pripustiť si svoje chyby, a nie len to, chyby považuje za príležitosť k rastu a učeniu sa a to 

v každom veku a postavení. 

3. Reflexia – rozvoj neuropsychologických štruktúr,  reflexia vlastnej slobody a zodpovednosti 

– napríklad práca s chybou na hodine, v konfliktoch, stanovovanie láskavých hraníc. 

Odporúčame využívať ranné kruhy na začiatku vyučovania, reflexiu v závere 

hodín, sebareflexiu učiteľa a žiaka priebežne. 

4. Zážitok – poskytovanie dostatočného množstva podnetných aktivít (mimoškolské 

sústredenia, teambuildingy učiteľov, medzigeneračné priateľstvá) a metód práce (projektové 

vyučovanie, skupinová práca, expresívne techniky). Samotný zážitok len umožňuje rozvoj, 

ale sám o sebe nestačí a ak je iba zážitok vo vyučovaní. V rámci implementácie Jenského 

plánu sa nám osvedčila ja pravidelná oslava žiackeho výkonu—koncoročné skúšanie je často 

realizované formou analýzy textu a následného rozhovoru, kde už žiak neriskuje zlú známku 

ale skôr zisťuje, kde sa ešte môže zlepšiť a ako má postupovať ďalej. 

 

OPS 

Tvorba  vlastného obrazu  o prijímaní  rozhodnutia o budúcej profesii využitím  literárnych diel. 

Postup: použijeme metódu prevrátenej výučby. Učiteľ zadá žiakom úlohu vyhľadať literárne diela, 

v ktorých sa opisuje snaha aspoň jednej z literárnych postáv stať sa remeselníkom alebo je  v diele 

podaný opis,  ako remeslo pomohlo v živote jednej z postáv, prípadne sa v danom literárnom žánri  

rozoberá spôsob rozhodovania mladých ľudí, čo ďalej, akým  profesijným smerom sa budú uberať. 

Čo sa žiak naučil, aké vedomosti, kompetencie a zručnosti získal vypracovaním tohto prehľadu 

- Vytvoril vlastný pohľad na literárne diela; 

S tým súvisí: 

o Rozvoj tvorivosti; 

o  Zmysel pre inovácie; 

o Zodpovednosť, ktorá sa prejavila v práci s detailom; 

o Schopnosť  hľadať  súvislosti; 

o  Schopnosť objavovať a  orientovať sa v informáciách; 

o  Podpora informačnej gramotnosti; 

o  Aktívny prístup; 

o  Rozvoj zdravého sebavedomia; 



Metóda prevrátenej výučby  simuluje reálnu pracovnú situáciu. Žiak dostane zadanie úlohy 

a možnosť použiť rôzne zdroje informácií, ktoré považuje za dôveryhodné k vypracovaniu úlohy.  

Hotový materiál predkladá k posúdeniu širokej verejnosti (triedy)  a nasleduje diskusia o jeho 

pohľade na danú  problematiku. 

Otvorené vyučovanie je „strešný pojem“ pre rozličné reformné podnety v rozličných formách obsahového, metodického a 

organizačného otvorenia sa s cieľom zmien v styku s dieťaťom na základe zmeneného chápania učenia. Ide hlavne o zmenu 

štýlu vyučovania oproti tradičnej škole. Zmena postoja k dieťaťu sa prejaví v celej koncepcii, metodike a organizácii 

vyučovania. Trieda sa nechápe len ako miesto, kde sa dieťa učí, ale ako miesto, kde deti žijú a získavajú skúsenosti. 

Pedagogické východiská 

 

Otvorené vyučovanie vychádza z osobnostnej a humanistickej orientácie pedagogiky. Osobnostné koncepcie vychádzajú 

predovšetkým z orientácie na rozvoj osobnosti dieťaťa ako ústredného princípu výstavby pedagogickej teórie a praxe. 

Osobnosť je jedinečná a výchova musí túto jedinečnosť rešpektovať a rozvíjať. Za skutočný rozvoj osobnosti považujú 

dosiahnutie sebarozvoja človeka. Dieťa má byť vychovávané tak, aby čoraz viac dokázalo riadiť vlastný život. Dieťa má 

stále dostávať správu, že je hodnotné a schopné, aby bolo motivované k sebarozvoju. 

Osobnostná orientácia zdôrazňuje vyváženosť rozvoja kognitívnej (rozumovej) a nonkognitívnej stránky 

osobnosti. Humanistická orientácia vychádzajúca z humanistickej psychológie A. H. Maslowa a C Rogersa, 

chce rozvíjať osobnosť prostredníctvom aktivizácie jej vnútorných síl. U detí treba zdôrazňovať afektívne 

aspekty, ktoré treba rozvíjať, pretože uľahčujú a podnecujú učenie. 

Vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným musí byť taký, aby umožnil dieťaťu nájsť v sebe kapacitu pre 

svoj sebarozvoj. Podpora rozvoja jedinečnej osobnosti sa realizuje prostredníctvom výraznej individualizácie 

vyučovania, umožnením uplatnenia vlastného osobného tempa, poznávacieho štýlu, záujmov dieťaťa a pod. 

Podpora sebarozvoja znamená, že dieťa sa musí učiť poznať seba samého, vyberať si pre seba vhodné úlohy a 

ciele, plánovať si učebnú činnosť, plniť ju a hodnotiť jej výsledky. Vo vyučovaní je preto nevyhnutné realizovať 

prácu podľa vlastného výberu. Práca podľa vlastného výberu podporuje osobnostné dozrievanie. S tým súvisí 

aj dôraz na sebahodnotenie a sebakontrolu v procese celého vyučovania. 

Organizácia vyučovania 

Organizácia otvoreného vyučovania vychádza z úsilia o individualizáciu vyučovacieho procesu. Znižuje podiel 

frontálneho vyučovania len na nutné minimum. Už od prvého ročníka sa postupne zavádza stále viac a viac 

takých foriem, kde je dieťa samo aktívne. Takto je organizovaná práca najmä v triede, často však na celej škole. 

Práca v kruhu 
Frontálny spôsob vyučovania sa realizuje len v práci v kruhu. Keďže ide o komunikatívny kruh, zahrňuje v sebe 

2 aspekty: kruh ako priestorové usporiadanie a správnu komunikáciu. V kruhu každý na každého vidí, môže s 

ním priamo komunikovať, všetci sú si rovní. Komunikácia nielenže je dovolená, ale je priamo vyžadovaná. 

Kruh plní rôzne funkcie. 

Môže ísť o: 

ranný kruh 

hodnotiaci kruh 

predčítací kruh 

diskusný kruh 

plánovací kruh 

herný kruh 

Herný kruh 

Tu sa môžu predvádzať rôzne zábavné hry, napr.: divadelné predstavenie, rôzne interakčné hry i na sústredenie. 

Začiatok hry by mal za úlohu: 

vytvárať spoločenstvo 

všetkých zaktivizovať 

pripraviť ďalší priebeh hry 

Chaos na začiatku väčšinou negatívne vplýva na ďalší priebeh hry. Hlavne vtedy, keď sa nedá dopredu 

odhadnúť priebeh hry. Príklady interakčných a integračných hier v kruhu: 

Predávanie potlesku 

Hra na prechádzku zvierat 
Staviame zámok 

Hra na budenie dotykom 

Riadenie hlasitosti 
Reč je naším najdôležitejším nástrojom k vyučovaniu i k vlastnému učenie sa. Reč musí byť zrozumiteľná. 

Nejasná reč vedie k nepozornosti, únave a nakoniec až k nevnímaniu. Pri otvorenom vyučovaní sa veľa hovorí: 



vo dvojiciach, v skupinách s učiteľom a so spolužiakmi. Rozprávanie nie je len povolené, ale je to zároveň i 

prostriedok ku zdokonaľovaní reči. Ďalej nás učí, ako sa vzájomne primerane dorozumieme. 

Ranný kruh 
Pri klasickom vyučovaní sa to nedá dosť dobre nacvičiť, pretože v jednej vyučovacej hodine o 45 min a pri len 

30 žiakoch v triede pripadne na každého žiaka 1,5 minúty. Ako dosiahnúť, aby žiaci najviac hovorili, a pritom 

to tam nevyzeralo ako v úli? V triede by sa mala pri voľnej výučbe dodržiavať tlmená sila hlasu. Dá sa to 

vyskúšať na hrách, ako sú: špión, šepkanie mien, kulisa zvukov, odposlúchajúce zariadenie, napovedanie, to sú 

fámy. 

Jednoduchá voľba úkonov 
„Čím lepšie človek pozná svoj vlastný systém, tým lepšie sa môže podľa neho do práce zapojiť a tým ho aj 

ovplyvniť“ 

Táto myšlienka nás priviedla k voľnému riadeniu úloh behom vyučovacieho predmetu. Žiak si môže sám 

vybrať, ktorú úlohu začne riešiť. Dôležité je, aby bol žiak schopný všetky úlohy vypracovať. Pracovné príkazy 

by mali byť zadané písomne a ešte raz by mali byť vysvetlené ústne. Neskôr môžeme úlohy dávať žiakom o 

týždeň dopredu. Žiaci sa naučia nevypracovávať úlohy podľa poradia, ale začnú si úlohy vyberať podľa svojho 

uváženia. Žiak je dotlačený k tomu, že si začne z daných úloh vyberať. 

Ako pracovať s predpísanými pokynmi 
Každý človek, nielen žiaci, sa majú naučiť čítať písomné návody a podľa nich primerane jednať. Ten, kto vie 

zaobchádzať s návodom, vie zároveň zachádzať s literatúrou a s materiálmi bez pomoci druhého človeka. Žiaci 

sa tak osamostatňujú a stávajú sa menej závislými. Získavajú schopnosť samostatného úsilia a samostatnej 

činnosti. Žiaci, ktorí často pracujú s písomným návodom sa týmto spôsobom učia, ako si môžu svoju prácu 

naplánovať sami. Veľa situácií ponúka takú možnosť, kedy si žiak sám rozvrhne učebný obsah, kedy si sám vie 

poradiť, s akým materiálom, s ktorým človekom a v akom čase spracuje danú úlohu. 

 

Vnútorná diferenciácia 
Riadené vnútorné rozlišovanie často využívajú učitelia, ktorí vôbec nemajú v úmysle zavádzať otvorené 

vyučovanie do učiva. Pokiaľ sa používať riadené rozlišovanie, musí byť jeho základom zistenie výkonnosti 

žiakov. Pri voľnom vnútornom rozlišovaniu tieto problémy odpadávajú. Učiteľ ponúka ako tému približne 3 

rôzne ťažké a taktiež obsahovo odlišné úlohy. Žiak sa pokúša podľa svojho vlastného uváženia a podľa svojich 

schopností vypracovať ťažkú, stredne ťažkú, alebo ľahkú úlohu. Vnútorné rozlišovanie sa týka i materiálov. 

Slabší žiaci budú vedení často k práci s názornými materiálmi. 

Voľný výber miesta 
Nedostatok zmeny prostredia unavuje. Okrem potreby zmeny miesta existuje i potreba zmeny telesného postoja 

a pohybu. Pokiaľ nie sú tieto potreby uspokojované, človek cíti únavu, klesá jeho pozornosť i výkonnosť. Voľný 

výber miesta je samozrejmosťou, keď je otvorené učenie v triede už dobre zavedené a nemusí sa už nijak 

pripomínať. V počiatočnej fáze otvoreného učenia musí byť žiak často upozorňovaný na rôzne možnosti. 

Hry ku zmene miesta sú: zber koristi, indiánske pero, predvádzanie činnosti, indiánska škola, zanechávanie 

stôp, zmena hlasu. 

Voľné čítanie 
Voľné čítanie by malo predchádzať ostatným krokom otvoreného vyučovania. Pretože voľné čítanie a 

schopnosť dobre čítať sú nenahraditeľné pre uskutočňovanie ďalších krokov. Žiaci, ktorí vedia čítať si najdú 

plno možností ako si samostatne doplňovať vedomosti. Schopnosť čítať znamená samostatne pracovať s 

učebnými programami, rozumieť pokynom učiteľa, čítať príručky a pod. Pre školský deň je veľkým 

zjednodušením, keď žiaci vedia pracovať s textom a radi používajú knihy, aby niečo vedeli. Každý učiteľ vie, 

že pri výučbe čítania je dôležité dať žiakom priestor. Čítanie v škole môže niekedy slúžiť k rozptyľovaniu, 

uvoľneniu a ukráteniu času, častejšie však k zapamätávaniu, štúdiu a rozširovaniu znalostí. 

Dôležité je, aby si žiak vedel uvedomiť aktuálny cieľ čítania. 

Čitateľské cvičenia – striedavé čítanie, záložka k čítaniu, čítanie s kreslením, čítať a pamätať si, čítanie so 

zmenami, hovorenie obsahu, ... 

Miesta k čítaniu – učebné koberce, čitateľský kútik, vankúše na čítanie, ... 

Encyklopédia, Knižnica 
Materiály a učebné hry pre otvorené vyučovanie jednotlivcov Žiaci by mali väčšinou na hodine pracovať s 

materiálmi samostatne, bez stáleho vedenia učiteľom. Nevyžaduje si žiadne zmeny, iba obstaranie materiálov, 

pre ktoré budeme potrebovať v triede samostatnú policu. Pritom musí platiť pravidlo, že každý materiál má 

určené svoje miesto 

Individuálna pravopisná kartotéka – pravopisná kartotéka 

Učebné hry – domino, kvarteto, prikladacia reťaz, dvojice, kocky, ... 

Riadená práca vo dvojiciach 
Žiaci by sa najskôr mali naučiť, že sa o niečo musia spoločne podeliť, rozdeliť sa, dohodnúť sa, uzatvárať 

kompromisy, druhému pomôcť atď. Ak by sa tieto všetky požiadavky mali splniť naraz, pri jednom zadávaní 



úloh, môže spočiatku dôjsť ku problémom. Spočiatku musí byť jasno o výsledkoch a spôsoboch ich kontroly. 

Pre tento účel sú pre začiatok vhodné nejaké hry, alebo partnerské úlohy mimo vyučovania. 

Interaktívne hry na podporu partnerskej práce vo dvojiciach napr.: stavanie snehuliaka, na predstavivosť, 

hľadanie odlišností, spoločné kreslenie, vedenie slepého, spiaci ľadový medveď, zrkadlo... 

Čiastočne riadená partnerská práca vo dvojiciach napr.: partnerská práca s voľným členením úloh, s voľnou 

voľbou miesta, ... 

Voľnú prácu vo dvojiciach nemôžeme usporiadať. Učiteľ môže iba pozorovať, keď sa žiak na základe svojich 

skúseností s partnerskou prácou rozhodne niečo vykonať vo dvojici. 

Riadená práca v skupine 
Rozdiel medzi riadenou prácou a voľnou prácou v skupine je ovplyvňovanie jeho zloženia učiteľom. Riadená 

práca v skupine predpisuje: 

Obsah, materiál, pracovné miesto, dobu trvania, druh činnosti, uloženie naučenej látky, spôsob kontroly 

výsledkov, výučbu skupiny, veľkosť skupiny a pracovné úlohy. 

Voľnou prácou v skupine si overíme, ako dobre sa naši žiaci naučili tímovej práce. 

Otvorené frontálne vyučovanie 
Niekedy deti učiteľov výklad hneď nepochopia a učiteľ vysvetľuje všetko znovu. Často musí opakovať látku 

trikrát i štyrikrát. Preto je dobré zaviesť otvorené frontálne vyučovanie. Učiteľ na začiatku hodiny povie, že si 

nepraje, aby žiaci behom jeho výkladu pred tabuľou sledovali novú látku. Žiaci, ktorí už výklad z tabule 
nesledujú, nesmú výklad učiteľa rušiť. Samostatne pracujúci žiaci sa musia obísť bez učiteľovej 
pomoci. V tejto hodine nemôže učiteľ kontrolovať výsledky prác. 
Rozvíjanie metód a rozpracovávanie materiálov patria sem: čierna doska, školská pošta, nástenné noviny, 

výstavy, písací stoj, detská konferencia, denník, školská tlačiareň, voľné texty, pracovný ateliér, … 

Týždenný plán 
Výučbu podľa týždenného plánu vie každý učiteľ, ale nie žiaci. Väčšinou si učiteľ na konci týždňa sadne, 

napíše do triednej knihy, čo bolo uskutočnené v minulom týždni, obráti svoj zrak na neobľubený ročný plán, 

zistí, že jeho trieda má voči plánu veľký skĺz atd. 

Ako vysvetliť žiakom prácu podľa týždenného plánu. Môže každému žiakovi urobiť kópiu svojej učebnej 

prípravy, môže to vyvesiť na nástenku, alebo im ukázať učebný plán. 

Žiaci sa podieľajú na zostavovaní týždenného plánu. Keď sa vám podarí vzbudiť záujem žiakov o prácu s 

plánom, dosiahneme to, že žiaci začnú sami pracovať spolu s učiteľom na týždennom plánovaní. Splnenie 

plánu sa stane ich cieľom. 

Otvorený pracovný plán 
Otvorený pracovní plán sa využíva vtedy, keď nie sú žiaci nútení, aby svoje plánovanie obmedzili len na 

obdobie jedného týždňa, t.z. že to nie je týždenný plán. 

Medzi možnosti výučbu presahujúcej rámec jedinej triedy patria: systematická pomoc nižších tried, výmena 

výukových hier, záujmové skupiny v hudobných odboroch, zapožičanie hier deťom z inej triedy a vzájomné 

usporiadanie divadelných predstavení 

zdroj: net - https://referaty.aktuality.sk/otvorene-vyucovanie/referat-6278 

Členka pedag. klubu odporúča využívanie stories that move – aktivity zamerané na silné príbehy, 

ktoré prináša život, prenasledovanie, fóbie. Členky predstavili svoje mimoškolské aktivity za 

posledné obdobie. (kritické myslenie – nákup bicykla, braimstorming,  

Odporúčame pokračovať v tvorbe, analýze a zdieľaní OPS a dobrej praxe. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Soňa Michníková 
15. Dátum 30. 03. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 30. 03. 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. 

 

 

 

 

 


