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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba inovatívnych didaktických materiálov z oblasti tréningu 

práce s informatívnymi textami. Spoločne sme zdieľali naše inovatívne materiály, diskutovali 

a tvorili ukážky didaktických materiálov.  

Kľúčové slová: informatívne texty, inovatívne didaktické materiály, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba materiálov. 

4. Záver. 

 

Témy: zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

http://www.sossknm.sk/


 

1. Spoločná analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia, aplikácia metódy V-CH-D. 

3. Spoločná tvorba materiálov – riadené písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Kľúčové kompetencie sú univerzálne. Napríklad, kľúčovú kompetenciu ‒ čitateľská gramotnosť 

rozvíjame v didakticko procese rôznych predmetov. Žiaci spolupracujú v tímoch na hodinách 

matematiky, ale aj počas hodín slovenského jazyka, spoločne komunikujú a hľadajú správne 

riešenia. Kompetencie sú trvalé, odolávajú zmenám a môžu byť využité aj pri zmenených 

okolnostiach. Môžu sa rozvíjať len pri vykonávaní praktickej činnosti, tréningom. 

Prehľad kľúčových kompetencií, definovaných Národnou sústavou povolaní a ich prepojenie 

s výučbou z pohľadu rozvoja čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia: 

Efektívne vedená komunikácia ‒ Prostredníctvom predmetu, ktorý vyučujeme, rozvíjame 

komunikačné zručnosti žiakov. Oboznámime ich so zásadami, ako správne verbálne a neverbálne 

komunikovať. Súlad verbálnej a neverbálnej komunikácie si žiaci nacvičia napríklad prezentáciou 

svojej práce (projektu) pred triedou. 

Kooperácia (spolupráca) ‒ Podporujeme prácu v tímoch, sprevádzame žiaka v procese prijímania 

tímovej roly. Aj túto kľúčovú kompetenciu môžeme rovíjať v ľubovoľnom predmete, ktorý 

vyučujeme. 

 

Kreativita ‒ Vyjadríme úprimnú radosť z kreatívnej práce žiaka, z nových postupov, ktoré 

aplikoval.  Oceníme čas, ktorý venoval úlohe; zmysel pre inovácie, odvahu hľadať vlastné riešenie 

a prijímať zodpovednosť za výsledný produkt; riešenie problémovej situácie; 

 

Zaradením metódy „problemsolving“ do rôznych výučbových predmetov umožníme žiakom zažiť 

bežné pracovné situácie a overiť si vlastný postoj k ich riešeniu. Americký pedagóg Dewey 

(Demokracie a výchova, 1932) poznamenáva: „Myslenie nezačína premisami, ale problémami. 

Problém vyvolá myslenie, myslenie stanoví predbežnú hypotézu, pre ktorú treba hľadať premisy. 

Látkou myslenia nie sú myšlienky, ale činy, fakty, udalosti a vzťahy medzi vecami.“ 



 

Zvládanie záťaže ‒ V rámci predmetu, ktorý vyučujeme, žiak formuluje svoje ciele, ktoré by chcel 

dosiahuť, a identifikuje „cestu“ k ich dosiahnutiu. Učí sa zvládať náročné situácie počas tejto 

„bádateľskej cesty“ a hľadať efektívne spôsoby zvládania záťaže. 

Vyhľadávanie a posudzovanie dôveryhodnosti informácií ‒ V rámci každého vyučovacieho 

predmetu rozvíjame kritické myslenie žiaka. Nepredkladáme mu hotové výsledky, ale učíme ho 

pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, vyhodnocovať ich a zostavovať vlastné „myšlienkové 

produkty“. 

Vedenie tímu (leadership) ‒ Tímovou spoluprácou sa žiaci učia spoznať svoju úlohu v tíme, overiť 

si zhodu medzi tým, čo očakávajú od svojho „pracovného zaradenia“ a realitou. 

Samostatnosť ‒ Vypracovaním „seminárnej práce“, „záverečnej práce“ alebo tvorivým písaním 

s následnou prezentáciou umožňujeme žiakom formulovať vlastný názor na danú tému, skúmať 

problematiku v súvislostiach a učiť sa správne argumentovať. 

Zhodli sme sa na najčastejších chybách vo verbálnej komunikácii: 

- Používanie slov s neurčitým významom; 

- Porovnávanie bez referencie – „ toto je lepšie riešenie“, lepšie než ktoré? 

- Vynechávanie a  heslovité vyjadrovanie; 

- Hovorenie o možnosti a nemožnosti –„ to sa nedá, to nie je možné“, čo konkrétne vám 

v tom bráni? Čo by muselo nastať, aby to bolo možné? 

- Automaticky prepokladať nutnosť – „ treba, musí sa, nesmie sa...“ 

- Čítať myšlienky – dopovedanie viet, skákanie do rečí; 

- Skrývať sa za generalizátory –„ každý, nikdy, nikto, všetci“. 

Odporúčame pokračovať v aktivitách a zdieľať. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Edita Kormanová 
15. Dátum 19. 01. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko)  
18. Dátum  
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. 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 



Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola strojnícka, ul. Športová 1326, Kysucké 

Nové Mesto, 024 01 

Názov projektu:  Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole 

strojníckej 

Kód ITMS projektu :  312011ACC2 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia 

– prierezové témy 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa č.117, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto 

Dátum konania stretnutia: 18.01. 2022 

Trvanie stretnutia: od..16.00..hod do..19.00...hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Edita Kormanová  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, 

Kysucké Nové Mesto, 024 01 

2. Mgr. Karol Kubica  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, 

Kysucké Nové Mesto, 024 01 

3. Mgr. Štefan Mitka  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, 

Kysucké Nové Mesto, 024 01 

4. PhDr. Janka Poláčková 

Moravcová 

 Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, 

Kysucké Nové Mesto, 024 01 

 

 


