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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: Stretnutie Pedagogického klubu všeobecno-vzdelávacích učiteľov dištančnou 

formou otvorila koordinátorka Mgr. Petra Latková Taldová, ktorá oboznámila prítomných 

s programom stretnutia. Hlavnou témou stretnutia bol rozbor učiva tematických celkov v súlade 

s plánom rozvoja čitateľskej gramotnosti v rámci ŠkVP, výmena skúseností medzi pedagógmi, 

identifikovanie spoločných problémov, vypracovanie spoločných návrhov vhodných metód a foriem 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti na extra hodinách Komunikácie a English Conversation Club, 

individuálny prístup k žiakom ŠVVP a špeciálnym didaktickým pomôckam. 

 

kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, didaktická analýza, jazykové kompetencie, akademické 

zručnosti, čitateľské stratégie, metódy a formy rozvoja čítania s porozumením, práca s textom, 

druhy textov, aktívne čítanie  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

1. Pri rozbore učiva jednotlivých tematických celkov sme sa zamerali na nasledovné oblasti: 

 Analýzu predchádzajúcich vedomostí a skúseností žiakov – je základom, resp.     východiskom 

pre tvorivú prácu s učivom (učivo môže byť žiakom známe, neznáme) a pre  organizáciu 

vyučovacej jednotky. 

 Analýzu  základných  pojmov a vzťahov v  učive – znamená  ujasnenie si  štruktúry  učiva,   

a to  najmä,  ktoré pojmy  sú základné,  ktoré  pomocné  a  ktoré  rozširujúce. Súčasťou  je 

vzťahová analýza, t.j. aké sú vzťahy medzi pojmami, predmetmi a javmi. 

 Analýzu základných činností vedúcich k pochopeniu a osvojeniu si učiva, tzv. operačná   

analýza – vyjadruje, resp. zameriava sa na činnosti a operácie, ktoré  musí uskutočňovať 

učiteľ, no najmä žiak, aby dospel k stanovenému cieľu. 

 Analýza  učiva  z  hľadiska  medzipredmetových  vzťahov – vyžaduje,  aby  učiteľ  v učive 

nachádzal vzťahy medzi učivom jednotlivých predmetov v ročníku – horizontálne 

medzipredmetové vzťahy, ale aj v nadväznosti na predchádzajúce a nasledujúce ročníky – 

vertikálne medzipredmetové vzťahy. Pravda, nejde tu len o úlohu učiteľa nájsť tieto vzťahy, 

ale ide predovšetkým o to, aby ho v týchto medzipredmetových súvislostiach žiakom aj 

sprostredkúval, aby si žiaci neosvojovali učivo izolovane, len ako sumu  vedomostí, ale ako  

integrovaný systém.  

2. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sme pomenovali konkrétne jazykové kompetencie, 

ktoré je potrebné u žiakov rozvíjať –čítanie s porozumením, zlepšovanie štruktúry ústneho a 

písomného prejavu. Úroveň rozvoja týchto kompetencií je zároveň kľúčová pre osvojenie si 

poznatkov a ich aplikáciu v ostatných spoločensko-vedných predmetoch ako dejepis, občianska 

náuka, ekonomika, umenie a kultúra, dejiny umenia.  

 

3. Výmena skúseností medzi pedagógmi. Pedagógovia porovnali svoje skúsenosti a osvedčené 

stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktoré dokážeme využiť pri preberaní jednotlivých 

tematických celkov v rámci rôznych vyučovacích predmetov (napr. metódu 321, RAP, SQ3R, 

PLAN, KWL, analýzu štruktúry textu).  

 

4. Identifikovanie problémov vo vyučovaní a)nízka miera rozvoja čitateľskej gramotnosti môže 

výraznejšie korelovať s kognitívnym výkonom žiakov, ktorí dosahujú všeobecne slabšie študijné 

výsledky. b)nedostatočne rozvinuté jazykové kompetencie oslabujú akademické jazykové zručnosti, 

ktoré sú pre našich žiakov kľúčové vzhľadom na ich ďalšie štúdium na vysokej škole. c)prierezový 

problém predstavuje predimenzovanosť učiva a časový faktor (osvojenie vedomostí vs. nácvik 

zručností v dostatočnej miere). 

 

Navrhované opatrenia: 

Návrh vhodných metód a foriem na dosiahnutie cieľov: 

Precvičiť a následne upevniť nedostatky v gramatických javoch formou online cvičení 

a pracovnými listami hravou formou ako napr. kahoot, rozširovať slovnú zásobu čítania 

s porozumením a následne precvičovať interaktívnymi dialógmi z bežného života, upevňovať učivo 

cez didaktické hry a inovatívne formy učenia, podporiť motiváciu žiaka a jeho záujem o predmet, 

učiteľ ako facilitátor a angažovaní žiaci, metódy aktívneho učenia, projektové vyučovanie. 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie, poďakovala prítomným za účasť 

a požiadala členov pedagogického klubu, aby si na najbližšie stretnutie pripravili pracovné listy 

podľa rozdelenia na jednotlivé oblasti z obidvoch predmetov a na základe odsúhlasených návrhov 

a odporúčaní v bode 12. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Mrázová 
15. Dátum 12.4.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
18. Dátum 13.4.2021 
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. 
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PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogického klubu 12.4.2021 

 

Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.1.1 Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký  prís t up ku kval itnému  

vzdelávaniu a  z lepš i ť  výs ledky  a  kompetencie  det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná od borná škola  dop ravná  

Názov  projektu:  Zvýšenie  kval ity  odborného  vzdelávania  a  prípravy  na 

Strednej  od bornej  škole  d opravne  

Kód ITMS p rojektu:  312011Z824  

Názov  pedagog ického k lubu :  K lub všeobecn o -vzdelávacích  uč iteľov  
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