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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stretnutie Pedagogického klubu všeobecno-vzdelávacích učiteľov dištančnou formou otvorila 

koordinátorka Mgr. Mgr. Anna Mrázová, 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 , klady a zápory nových foriem práce súvisiacich s informačnými komunikačnými 

technológiami- elektronické vzdelávanie, práca s multimediálnou interaktívnou tabuľou. 

 

 

 

https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=1
https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=1
https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=2
https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=2


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 

-analýzu  základných  pojmov a vzťahov v  učive  

-analýzu základných činností vedúcich k pochopeniu a osvojeniu si učiva, tzv. operačná   analýza 

-analýzu  učiva  z  hľadiska  medzipredmetových  vzťahov  

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.  

Poukázali na využitie:  

- dramatizácie textu a tým zvýšiť záujem žiakov o konkrétne literárne dielo , jeho  lepšie 

pochopenie a rozvoj tvorivosti - rozvoj interpretačných zručností, ktoré môže neskôr využiť pri 

prezentovaní  výsledkov práce– či pri skupinovej práci, diferencovanej práci, prípadne e-learningu. 

prípadne vytvorení krátkeho programu, predstavenia,...  

- možnosť zadávania diferencovaných úloh vzhľadom na jednej strane integrovaných žiakov a na 

druhej strane talentovaných žiakov, ktorí sa môžu rozvíjať a tvorivejšie pracovať 

-skupinového vyučovania- dodržanie individuálneho prístupu k žiakom; adaptovať žiakov na tempo 

práce- samozrejme s prihliadnutím na žiakov s vývinovými poruchami učenia; osvojenie si formy 

komunikácie tak, aby sa skupiny vzájomne nerušili- rozvíjať empatiu, toleranciu a vzájomnú 

spoluprácu; rozvíjať sebaúctu a vieru vo vlastné sily zvládnuť riešenie úlohy a úspešne 

odkomunikovať výsledky práce. 

- diferencovanej práce, vhodnej pri upevňovaní a prehlbovaní učiva, kde je možné zaradiť úlohy 

rôznej obtiažnosti primerane vedomostiam a zručnostiam žiakov, pričom si žiak môže aj sám 

rozhodnúť, ktoré úlohy bude riešiť, aby sa rozvíjal a pritom mal dobrý pocit pri vyriešení úlohy. 

Zbaví sa negatívneho pocitu, že to nedokáže. 

 Pedagóg má možnosť zvoliť stupeň pomoci žiakom , meniť metódu a formu práce, prípadne 

zlučovať a kombinovať  úlohy.  

 

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, prácou s interaktívnou tabuľou.  

 

4. Identifikovanie problémov vo vyučovaní 

 a)slabý záujem žiakov o danú problematiku, lebo nechápu podstatu problému z textu 

 b) na základe nepochopenia textu nedokážu uplatniť vedomosti v praxi 

 c) nemajú predpoklady využiť vedomosti a zručnosti v kreatívnej oblasti. 

  

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, 

- v komunikácii pracovať s elektronickými slovníkmi 

- podporiť motiváciu žiaka a jeho záujem o predmet,  

- projektové vyučovanie, 

- tvorivú činnosť 

- zapájať vhodné metódy a formy vo vyučovaní s cieľom motivovať žiakov k osvojovaniu pojmov 

a zručností 

- v opakovaní a upevňovaní učiva využívať zážitkové učenie  

 

Navrhované opatrenia sa preukázali ako pozitívne,  

- u žiakov sa skvalitnila motivácia k príprave na vyučovanie, 

- so záujmom sa zapájali do plnenia úloh priamo vo vyučovaní, 

- osvojovali si  tvorivé riešenia úloh pod vedením učiteľa a neskôr prišli s novými návrhmi 

- zapájali sa do spracovávania projektov 

- v predmete Komunikácia si osvojili intonáciu- prozodické vlastnosti reči a pri upevňovaní 

učiva učiteľ mohol využiť dramatizáciu textu, čo vnieslo do práce kladné emócie a dobrú 

náladu, smiech pri dobre odvedenej práci 

- tvorivá aktivita žiakov s prejavila vo vytváraní vlastných diel- prevažne poézie, ktoré sme 

zaraďovali aj do interpretačných vystúpení v kultúrnych programoch školy- rozlúčka 

s maturantami školy, a pod. 

 

 

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 ďalšie návrhy 

na rozvíjanie schopností a zručností žiakov zážitkovým vyučovaním s cieľom rozvíjať záujem 

žiakov o učenie a využitie poznatkov v kreatívnej činnosti. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Mrázová 
15. Dátum 25.05.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
18. Dátum 26.5.2022 
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. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia z pedagogického klubu konaného dňa 25.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


