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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola téma: čitateľská gramotnosť v rámci odborného vzdelávania – 

práca s návodmi, metódy a princípy rozvoja kritického myslenia. 

Kritické myslenie je úzko spojené s hĺbkovým prístupom k učeniu, ktoré spočíva v snahe vystihnúť 

jeho význam. Žiak v procese hĺbkového učenia premýšľa, hľadá čo je podstatné, hlavné, vedľajšie, 

nepodstatné, vytvára štruktúru učiva.  

Kľúčové slová: Kritické myslenie, čitateľská gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Objasnenie pojmov, terminologické ukotvenie, 

2. Návrhy k implementácii do edukácie 

3. Diskusia 

4. Záver. 

 

http://www.sossknm.sk/


Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritické myslenie ,metódy a princípy. 

Program stretnutia: 

 

1. Metódy a princípy kritického myslenia 

2. Diskusný kruh. 

3. Implementácia do edukácie. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V prvej časti nášho stretnutia sme sa zaoberali rozvojom ČG a kritického myslenia pri práci 

s odbornými textami. Hľadali sme možnosti, ako zvýšiť efektivitu postupov a identifikovali sme 

prekážky, akými sú napríklad: predimenzovanosť obsahu, čas na dôkladne osvojenie učiva, 

prezentácie učiva v hotovej podobe (prednáška, výklad), následné precvičovanie podľa vzoru, 

nedostatok aktivity žiaka, jeho samostatnosti a tvorivosti.  

V ďalšej časti sme sa zaoberali kritériami kvality kritického myslenia: 

1. jasnosť – vstupný, spúšťací štandard 

2. pravdivosť, správnosť  myslenia, ktoré podporíme otázkami: „Je to naozaj tak?“, „“Ako by sme to 

mohli skontrolovať?“,... 

3. presnosť, určitosť, „ Môžete sa vyjadriť presnejšie?“, „Môžete uviesť detaily?“... 

4. relevantnosť – závažnosť, súvislosť, vecnosť. 

5. hĺbka-hĺbku myslenia vystihujú otázky a odpovede na ne: „ Zohľadnili ste všetky dôležité 

okolnosti?“  „Pristupovali ste k téme komplexne?“... 

Prostredníctvom širšej podpory asertívnej diskusie a kladením otázok, ktoré spĺňajú vyššie uvedené 

kritéria, môžeme ďalej hĺbkovo rozvíjať myslenie žiaka v procese edukácie. 

Uvedenou témou sa budeme ďalej zaoberať na zasadnutiach PK. 
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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                                                                                             

 

Pr ior 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: 28.09. 2021 

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 

 


