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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: text, čítanie s porozumením, porozumenie textu, čitateľská gramotnosť, čitateľské 

schopnosti a zručnosti, aktivizujúce a inovatívne metódy, aktivizácia žiakov, stratégie rozvoja 

čitateľskej gramotnosti 

 

Bez zručnosti prečítať akýkoľvek text sa žiak nedopracuje k potrebným informáciám. Bez 

porozumenia prečítaného textu nedokáže žiak text správne interpretovať a následne aplikovať v praxi. 

Zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť žiakov pomáhajú aktivizujúce metódy, ktoré zlepšujú úroveň 

čítania, porozumenia textu, rozvíjajú čitateľské schopnosti, zručnosti žiakov. 

Stretnutie klubu bolo zamerané na diskusiu a prípadné nové vytvorenie návrhov metód na zlepšenie 

kompetencií žiakov v čitateľskej gramotnosti, taktiež na zhodnotenie účinnosti doterajších postupov 

využívaných vo vyučovacom procese na jednotlivých predmetoch. 

Cieľom stretnutia členov pedagogického klubu bolo predstavenie a diskusia k téme efektívnych 

stratégií rozvoja čitateľskej gramotnosti. Stretnutie sa zameriavalo na spätný pohľad na aplikáciu 

metódy čitateľských listov, čítania s otázkami a doplňovania, ktoré doteraz pedagógovia využívali. 

Učitelia ďalej komunikovali na danú tému pomocou hodnotových škál a myšlienkových máp. 

 

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

 privítanie členov Klubu učiteľov humanitných premetov na zasadnutí 

 úvodné predstavenie dnešnej témy zasadnutia klubu - Návrhy metód na zlepšenie 

kompetencií žiakov v čitateľskej gramotnosti, zhodnotenie účinnosti doterajších postupov 

 výmena skúseností z praxe medzi jednotlivými učiteľmi 

 diskusia členov v Klube učiteľov humanitných predmetov k rozoberanej problematike metód 

na zlepšenie kompetencií žiakov v čitateľskej gramotnosti 

 záverečné zhrnutie stretnutia a poďakovanie členom Klubu učiteľov humanitných predmetov 

za spoluprácu na zasadnutí 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2


Čitateľskú gramotnosť je neustále potrebné rozvíjať. Naša škola má vypracovaný plán čitateľskej 

gramotnosti, ktorý vychádza zo Sprievodcu školským rokom. Cieľom je dbať o zvyšovanie jazykovej 

kultúry žiakov nielen na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúra, cudzích jazykov, ale 

aj na ostatných všeobecno-vzdelávacích a v neposlednom rade aj na odborných predmetoch. Táto 

skutočnosť výrazne ovplyvňuje i celkovú úroveň žiakov. 

Zlepšovanie úrovne čítania a porozumenia textu a rozvíjanie čitateľských schopností pomocou 

inovatívnych vyučovacích metód: - zlepšovať proces porozumenia textu u žiakov - nacvičovať s nimi 

postupy uplatňujúce efektívne porozumenie textu - zaraďovať do vyučovania nové spôsoby, ktoré 

žiakom neposkytnú hotové poznatky, ale sú výsledkom ich aktívnej práce v skupinách a vzájomného 

prepojenia rôznych predmetov. 

Aplikácia ďalších inovatívnych metód do vyučovacích hodín - inovatívne formy vyučovania po 

organizačnej stránke boli dohodnuté tak, že pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností 

na navýšených hodinách bude preferovaná skupinová kooperatívna forma vyučovania. Inovatívne 

metódy vyučovania boli prediskutované nasledovné metódy: kritické myslenie, myšlienkové mapy, 

metóda vzájomného učenia, metóda skladania textu, rotujúce skupina s tým, že k téme inovatívnych 

metód sa budú venovať aj ďalšie zasadnutia klubu, nakoľko z hľadiska aktuálnosti je potrebné 

venovať viac pozornosti práve metodike. 

Spôsoby rozvoja čítania s porozumením - učiteľ má na výber viacero spôsobov, ako pomôcť pri 

rozvíjaní a zdokonaľovaní čítania s porozumením u žiakov. Sú na to známe odborné metódy, ale aj 

metódy, ktoré si vymyslí a úspešne uplatní učiteľ sám. Je preto dôležité okrem známych stratégií a 

metód spoznať aj úspešné postupy svojich kolegov. Stretnutie je zamerané na odbornú konzultáciu a 

výmenu vlastných skúseností z praxe učiteľov v tejto oblasti. 

Oboznámenie sa s pojmom metakognícia, zamyslieť sa nad uplatnením v školskej praxi a 

špecifikovať metakognitívne zručnosti Vymedzili sme si pojem metakognícia. Je to spôsob, ako 

predvídať, monitorovať, kontrolovať a hodnotiť kogníciu (poznávanie). V školskej praxi spočíva v 

tom, že si žiak uvedomuje, čo sa má naučiť a dosiahnuť, aká stratégia je správna a realizovateľná a 

ako napreduje. Umožňuje žiakom dohliadať na vlastné učenie, čo posilňuje ich pocit zodpovednosti a 

motiváciu. Metakognitívne zručnosti pomáhajú žiakom premýšľať o sebe a nielen zhromažďovať 

vedomosti. Rozmýšľajú nad tým, ako sa môžu niečo nové naučiť, ako to dosiahnuť pomocou už 

poznaného, hodnotia sami seba pri rôznych činnostiach, analyzujú nimi použité metódy a postupy. 

Výmena skúsenosti z praxe medzi jednotlivými učiteľmi - využitie foriem a metód práce na 

vyučovaní zameraných na čítanie s porozumením. Členovia pedagogického klubu si vzájomne 

vymenili svoje skúsenosti z vyučovania - o konkrétnych aktivitách so žiakmi zameraných na čítanie s 

porozumením, o metódach a formách využívaných pri čítaní s porozumením. Učitelia v diskusii 

porovnali svoje skúsenosti v používaní a uplatňovaní rôznych stratégií a metód v rozvoji čitateľskej 

gramotnosti. Druhá časť diskusie bola zameraná na uplatnenie metakognície v školskej praxi. Zhodli 

sa na tom, že tento postup si vyžaduje uvedomelého žiaka, ktorý má potrebu vzdelávania a 

upevňovania nadobudnutých vedomostí vo všeobecnosti. Neľahkou úlohou učiteľov je teda okrem 

vedomostí naučiť žiaka aj tomuto vedomiu. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia Klubu učiteľov humanitných predmetov sa dohodli, že: 

- budú navzájom komunikovať jednotlivé návrhy metód na zlepšenie kompetencií žiakov 

v čitateľskej gramotnosti a zhodnotenie ich účinnosti doterajších postupov 

- je dôležité posilniť metódy na podporu učenia, čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia 

- v online priestore je dostupných mnoho kvalitných webinárov a zdrojov, ktoré môžu poslúžiť 

pedagógom aj žiakom ako podporný študijný materiál 

- spolu so žiakmi aj pre pedagógov je dôležité zapojiť sa do rôznych súčasných odborných 

aktivít, ktorých cieľom je posilnenie spomínaných zručností a vedomostí 

- bolo by motivujúce zapojiť sa do workshopov a prednášok profesionálnych odborníkov zo 

SR aj zo zahraničia, napríklad online 

- vyučovacie hodiny organizovať tak, aby žiaci pracovali s textom dopredu poznaným (vedeli 

sa vyjadriť k obsahu prečítaného textu), s textom nepoznaným (za určitý čas vedeli 

vypracovať úlohy k obsahu i forme textu), aby nemali problém orientovať sa v odbornom ani 



umeleckom texte, aby vedeli vyplniť administratívne formuláre v printovej aj elektronickej 

podobe 

- dať priestor žiakom na sebahodnotenie, zhodnotiť, ako pracovali pri rôznych činnostiach, ako 

sa môžu niečo nové naučiť, ako to dosiahnuť pomocou už poznaného, aké použili metódy 

a postupy 

- vytvoriť databázu vhodných textov na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktoré rozvíjajú cieľové 

zručnosti žiakov 

- zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti u žiakov v jednotlivých predmetoch 

 

Pre žiakov stredných odborných škôl je práve čitateľská gramotnosť jednou z najdôležitejších 

kompetencií pre ich absolventskú prax. Odporúčame aj naďalej pracovať s odbomou literatúrou, 

ktorej štúdiom zlepšíme sociálnu klímu pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  25. 05. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


