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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie OPS  z oblasti rozvoja úrovne čitateľskej 

gramotnosti. V rámci stretnutia sme si prezentovali OPS, diskutovali o možných pedagogických 

implementáciách inovatívnych metód a na záver stretnutia sme tvorili odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: prezentácia OPS, zdieľanie skúseností, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad odbornej literatúry 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

 

 

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

1. Prezentácia OPS od koordinátora klubu. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS – metóda snehovej gule. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z práce na stretnutí – návrhy OPS a syntéza odborných vedomostí z literatúry so skúsenosťami 

z praxe. 

Na stretnutí sme si povedali o metodike hodnotenia gramotnosti od novozélandskej autorky M. M. 

Clayovej. V tejto metodike pozorovania a hodnotenia prejavov gramotnosti ide o: 

- zhodnotenie východiskového stavu žiakových kompetencií; 

- ich zohľadňovanie v individuálne zvolenom vyučovacom pláne; 

- priebežné sledovanie úspešnosti a pokroku každého žiaka aj overovanie toho, či individuálne 

zvolený program bol vhodný alebo ho treba upraviť a pružne prispôsobiť žiakovým potrebám a 

možnostiam. 

Táto metodika pozorovania a hodnotenia prejavov gramotnosti využíva autentické prístupy k 

hodnoteniu gramotnosti, čím upriamuje pozornosť na žiakove individuálne možnosti a potreby. Ide 

teda o metódu, ktorá rešpektuje individuálne danosti žiaka a podporuje diferencovanú výučbu V 

centre pozornosti sú reálne autentické ciele výchovno- vzdelávacieho procesu. Využívame tu 

komplexnejšie hodnotenie úrovne gramotnosti s dôrazom na jej funkčnosť.  

 

Clayovej metodika pozostáva z nasledovných kľúčových bodov:  

 

● Identifikácia (rozpoznávanie) písmen; 

● Písanie (hodnotenie písomnej produkcie a písomný slovník);  

● Koncept tlače (poňatie textu);  

● Slovný test (čítanie slov); 

● Identifikácia (rozpoznávanie) hlások (diktát);  

● Priebežný záznam o čítaní; 

 

Táto metóda tvrdí, že chyby pri čítaní vznikajú, ak niektoré z informačných zdrojov (,,kľúčov“) 

uniknú čitateľovej pozornosti vtedy, keď ich čitateľ použije nesprávnym spôsobom. Chyby sú 

výsledkom misaplikácie informačných kľúčov a ich analýza vypovedá o stratégiách zvládania tohto 

procesu. Čo sa týka klasifikácie chýb, rozlišuje Clayová tri informačné zdroje, a to významový (V-

kľúč), gramaticko-syntaktický (G-kľúč) avizuálno-percepčný, prípadne zrakový (Z-kľúč). Na 

základe ich prítomnosti alebo neprítomnosti rozlišuje sedem typov chýb.  



Návrh na praktický príklad Best Practice—práca s informáciami z odborného textu: 

Tematický celok: odborný text 

Ročník: štvrtý ročník isced 3 

Téma: prípravná fáza tvorby odborného textu – zbieranie informácií, pochopenie témy  

 

Ciele:  

 rozvíjať čitateľské zručnosti prostredníctvom čitateľských stratégií  

 získať potrebné informácie k tvorbe odborného článku  

Špecifické ciele:  

 tvoriť otázky  

 napísať zhrnutie textu  

 zaujať postoj k téme a vyjadriť svoj názor 

Metódy vyučovania: čitateľské stratégie sQ3r, kWl 

Formy vyučovania: diskusia, riadený rozhovor, práca s pracovným listom 

Časová dotácia: 90 minút (2 vyučovacie hodiny) 

Učebné pomôcky: text Priemysel 4.0, pracovný list  

Typ textu na čítanie s porozumením: vecný text – informačný, propagačný 

Forma textu: zložený text 

Výber textu: 

Text opisuje prvky transformácie strojárenského priemyslu v ére 4.0. Cieľom výberu textu 

nie je donútiť žiakov, aby sa to naučili naspamäť, ale priniesť informácie a podnietiť ich 

k tvorbe vízie pre vlastné podnikanie. Text je graficky pútavo spracovaný a prehľadný. 

Nepoužíva zložitý pojmový aparát, takže je pre žiakov zrozumiteľný. Žiaci sa učia pracovať 

súčasne s rozličnými typmi a formami textov – súvislým textom, nesúvislým textom aj 

stĺpcovým grafom. 

V rámci diskusie členky pg. klubu  informovali o aktivitách, ktoré rozvíjajú ako čitateľskú 

gramotnosť žiakov, tak aj kritické myslenie a počítačovú gramotnosť – práca s informáciami, ktoré 

získali prostredníctvom internetu a ich spracovanie do ppt prezentácie – súťaž ANJ na slide. Práce 

boli na slušnej úrovni. Odporúčanie rozdeliť žiakov do kategórií podľa ročníkov: 1-2. ročník, 3-4. 

ročník. Stretnutie sa uskutočnilo v školskej knižnici – tá ponúka širokú škálu možností na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti.  Návrh na využívanie aj cudzojazyčnej knižnice, ktorá funguje na škole. 

Práca s odborným  

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu. 
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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. 


