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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom štvrtom stretnutí podrobne venoval 

čitateľskej gramotnosti v kľúčových kompetenciách žiaka. Členovia klubu sa podrobne oboznámili s  

východiskami problematiky čitateľskej gramotnosti, s využitím interaktívnych a didaktických 

pomôcok pri nadobúdaní a upevňovaní poznatkov - kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému 

učeniu sa, sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti). V závere pedagogického klubu  každý 

člen samostatne vypracoval  aplikačnú úlohu. 

 

 

kľúčové slová: 

typy čítania/čitateľov, kríza čítania, Generation Google, čitateľské kompetencie, kľúčové 

kompetencie žiaka, digitálna zručnosť, kľúčové kompetencie pre prácu s informáciami, procesy 

čitateľskej gramotnosti, interaktívna tabuľa, program ActiveInspire 

http://www.kspgs.edupage.org/


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

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Čitateľská gramotnosť v kľúčových kompetenciách žiaka  

4. Praktická aplikácia témy  

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia. Online stretnutie klubu naďalej prebiehalo prostredníctvom  aplikácie 

Google Meet vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie.⁕ 

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Čitateľská gramotnosť v kľúčových 

kompetenciách žiaka, ako aj s aplikačnou úlohou. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) Východiská problematiky čitateľskej gramotnosti - typy čítania/čitateľov, Generation 

Google, ponuka publikácií k danej problematike, čitateľské kompetencie, kľúčové 

kompetencie žiaka podľa ŠVP 76 Učiteľstvo, kľúčové kompetencie pre prácu 

s informáciami, procesy čitateľskej gramotnosti, tvorba úloh pre prácu s textom 

b) Využitie interaktívnych a didaktických pomôcok pri nadobúdaní a upevňovaní poznatkov  

c) Predstavenie práce s interaktívnou tabuľou - Program ActiveInspire 

d) Predstavenie testových úloh na prácu s textom zameraných na čitateľskú gramotnosť v 

predmete metodika literárnej a  jazykovej výchovy a úloh pracovaného listu k predmetu 

tvorivá dramatika - praktická aplikácia témy 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe – tvorbe úloh na 

čítanie s porozumením v jednotlivých predmetoch členov pedagogického klubu a ich prezentácii 

pomocou interaktívnych pomôcok. Tak ako aj na predchádzajúcom stretnutí, aj teraz pracovali s 

konkrétnym textom z učebnice, či iného vyučovacieho zdroja z daného vyučovacieho predmetu – hra 

na hudobný nástroj (HNN), metodika edukačných činností (ECM), metodika hudobnej výchovy  

(MHU), metodika literárnej a jazykovej výchovy (MLJ), metodika rozvíjania matematických 

predstáv (MRM), metodika telesnej výchovy (MTN), metodika výtvarnej výchovy (MVR) a tvorivá 

dramatika (TDA). Svoju pozornosť sústredili na úlohy pre prácu s textom. Zamerali sa na prvé štyri 

procesy čitateľskej gramotnosti.  Úlohy mali slúžiť na aktivizáciu žiakov počas vyučovacie procesu 

pomocou interaktívnej tabule.   

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Čitateľská gramotnosť v kľúčových 

kompetenciách žiaka. Dohodli sa, že budú priebežne vytvárať úlohy na čítanie s porozumením pre 

študentov a aplikovať ich na vyučovacích hodinách vo všetkých predmetoch - HNN, ECM, MHU, 

MLJ, MRM, MTN, MVR a TDA. Členovia pedagogického klubu vypracujú aplikačnú úlohu  - rôzne 

typy úloh k textu, ktorú odprezentujú pomocou interaktívnej tabule v zvolenom predmete, ktorý 

vyučujú. Úlohy budú zamerané na prvé štyri procesy čitateľskej gramotnosti. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať čitateľskú gramotnosť prostredníctvom úloh na čítanie s porozumením do vyučovacieho 

procesu v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 

Vypracovať aplikačnú úlohu - tvorbu úloh na čítanie s porozumením v jednotlivých predmetoch 

členov pedagogického klubu a prezentovať ich pomocou interaktívnych pomôcok.   

Efektívne využívať interaktívne pomôcky (interaktívna tabuľa, program ActiveInspire) v rôznych 

fázach vyučovacej hodiny - inovatívnym prístupom vo vyučovacom procese pomáhať rozvíjať 

čitateľskú gramotnosť vo všetkých predmetoch - HNN, ECM, MHU, MLJ, MRM, MTN, MVR 

a TDA. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Tvorivosť a fantázia v umení - 4⁕ 

Dátum konania stretnutia: 13. 11. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod do 16:35 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis⁕ Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM 

3. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 



5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Marcela Veberová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Klára  Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 

č. Meno a priezvisko Podpis ⁕ Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


