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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE: 
 
 

Stručná anotácia 
Na stretnutí pedagogického Klubu učiteľov čitateľskej gramotnosti sa členovia 

oboznámili s plánom práce klubu, s konkrétnymi aktivitami, tvorbou a využívaním 

učebných pomôcok. Analyzovali úroveň čitateľskej gramotnosti na vyučovacích 

hodinách predmetov ako slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, telesná a športová 

výchova a odborné predmety. 

Kľúčové slová 
plán práce klubu, čitateľská gramotnosť, analýza súčasného stavu, tvorba učebných 
pomôcok 
 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 
Ciele čitateľskej gramotnosti, rozvoj čitateľských kompetencií, porozumenie textu 

 

https://iavpp.spsbj.sk/


HLAVNÉ BODY, TÉMY STRETNUTIA, ZHRNUTIE PRIEBEHU STRETNUTIA:  
 

Otvorenie porady 

a. Otvorenie a privítanie členov pedagogického Klubu učiteľov čitateľskej gramotnosti a 

oboznámenie sa s programom stretnutí na školský rok 2020/2021 

b. Plán práce: Každý zúčastnený referuje, na čom bude pracovať 

 

Diskusia, výmena skúseností, návrhy odporúčaní na zmeny v skvalitňovaní vzdelávania 

a. Diskusia na témy: Členovia pedagogického Klubu učiteľov čitateľskej gramotnosti 

prerokovali plán činnosti klubu, navrhli aktivity na jeho doplnenie, tvorbu didaktických 

pomôcok a možnosti ich realizácie vo vyučovacom procese predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, cudzie jazyky, telesná a športová výchova a odborné predmety. 

b. Návrhy riešení a odporúčania na zmeny:  Prostredníctvom realizácie aktivít v rámci 

projektu má dôjsť k zvýšenej aktívnej činnosti žiakov na vyučovacích hodinách, 

k rozvoju ich kreativity v jednotlivých predmetoch.  

 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA: 
 

Zhrnutie a plánovanie činností do ďalšieho obdobia, záver porady 

a. Zhrnutie činností: Výsledkom realizácie aktivít v rámci projektu má byť zvýšená aktívna 

činnosť žiakov na vyučovacích hodinách, rozvoj ich kreativity a čitateľskej gramotnosti 

v jednotlivých predmetoch, konkrétne výstupy a prezentácia pred spolužiakmi.  

b. Plánované činnosti: Jednotlivé aktivity budú korešpondovať s učebnými osnovami 

a tematickými plánmi. 

c. Záverečné uznesenia: Činnosť pedagogického Klubu učiteľov čitateľskej gramotnosti 

bude zameraná na porozumenie známeho i neznámeho textu v uvedených 

predmetoch. 
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