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11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové  slová:  maturitná  skúška,  maturitné  úlohy/zadania,  cieľové  požiadavky  na  vedomosti  a
zručnosti  maturantov,  úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť,  čitateľská gramotnosť,  jazykové
kompetencie

Stretnutie  klubu  bolo  zamerané  na  vytvorenie  návrhov  jednotlivých  maturitných  tém  na  ústne
maturitné  skúšky  zo  slovenského  jazyka  a literatúry  a cudzích  jazykov  v školskom  roku
2020/2021.Členovia  klubu  učiteľov  humanitných  predmetov  sa  v  rámci  stretnutia  venovali
problematike  prípravy maturitných zadaní  pre  jednotlivé  predmety -  slovenský jazyk a literatúra,
anglický  jazyk  a ruský  jazyk.  Prioritou  pedagógov  bolo  pripraviť,  skontrolovať,  respektíve  ich
upraviť  podľa  požiadaviek  na  maturitné  úlohy/zadania  zamerané  aj  na  čitateľskú  gramotnosť  z
predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a ruský jazyk. Pedagógovia prihliadali podľa
pokynov  MŠVVaŠ  SR  na  pretrvávajúcu  pandemickú  situáciu  pri  zostavovaní  maturitných
úloh/zadaní.

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

 privítanie členov Klubu učiteľov humanitných premetov na zasadnutí
 úvodné predstavenie dnešnej témy zasadnutia klubu - Návrhy tém na ústne maturitné skúšky

zo slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov
 oboznámenie sa s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov na maturitné

skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk
 tvorba,  príprava,  kontrola  respektíve  úprava  návrhov  jednotlivých  maturitných  zadaní

zameraných aj na čitateľskú gramotnosť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk, ruský jazyk

 výmena  skúseností  z  praxe  medzi  jednotlivými  učiteľmi  podieľajúcimi  sa  na  tvorbe

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


maturitných úloh/zadaní
 diskusia  členov  v Klube  učiteľov  humanitných  predmetov  k  rozoberanej  problematike

ústnych maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021
 záverečné zhrnutie stretnutia a poďakovanie členom Klubu učiteľov humanitných predmetov

za spoluprácu na zasadnutí

Pedagógovia tvorili, pripravovali, kontrolovali respektíve upravovali návrhy jednotlivých maturitných
úloh/zadaní  zameraných  aj  na  čitateľskú  gramotnosť  na  maturitnú  skúšku  pre  tento  školský  rok
2020/2021 z predmetov:
1. slovenský jazyk a literatúra
2. anglický jazyk
3. ruský jazyk

Cieľové  požiadavky  na  vedomosti  a  zručnosti  maturantov  zo  slovenského  jazyka  a literatúry
predstavujú základný dokument pre maturitnú skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Sú
sformulované  v  súlade  s  (inovovaným)  vzdelávacím  štandardom  predmetu  slovenský  jazyk  a
literatúra pre stredné odborné školy so štvorročným vzdelávacím programom.
Výstupné výkony sú stanovené prierezovo pre jazykovú aj literárnu zložku a sú definované v rámci
cieľových  kompetencií.  Cieľové  kompetencie  sú  pamäťové,  klasifikačné  a  aplikačné,  čítanie  s
porozumením, analytické, syntetické a interpretačné, kritické myslenie, písanie, hovorenie.
Špecifikáciu  jednotlivých  výkonov  stanovujú  vzdelávacie  štandardy  predmetu  slovenský  jazyk  a
literatúra pre stredné odborné školy so štvorročným vzdelávacím programom, ktorých absolvovaním
žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie.
Informácie sú čerpané z dokumentu: Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo
slovenského jazyka a literatúry platné od 01. 09. 2018
Na  základe  toho  dokumentu  boli  pripravené  maturitné  zadania  z  predmetu  slovenský  jazyk  a
literatúra zamerané aj na čitateľskú gramotnosť.

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úrovne B1, B2
predstavujú základný dokument pre maturitnú skúšku z predmetu anglický jazyk. Sú sformulované v
súlade s (inovovaným) vzdelávacím štandardom predmetu anglický jazyk pre stredné odborné školy
so štvorročným vzdelávacím programom.
Výstupné výkony sú stanovené prierezovo pre jazykovú zložku a sú definované v rámci cieľových
kompetencií. Cieľové kompetencie sú pamäťové, klasifikačné a aplikačné, čítanie s porozumením,
analytické, syntetické a interpretačné, kritické myslenie, písanie, hovorenie.
Špecifikáciu  jednotlivých výkonov stanovujú  vzdelávacie  štandardy predmetu  anglický jazyk pre
stredné odborné školy so štvorročným vzdelávacím programom, ktorých absolvovaním žiak získa
úplné stredné odborné vzdelanie.
Informácie  sú  čerpané  z  dokumentu:  Cieľové  požiadavky  na  vedomosti  a  zručnosti  maturantov
z anglického jazyka platné od 01. 09. 2018
Na základe toho dokumentu boli pripravené maturitné zadania z predmetu anglický jazyk zamerané aj
na čitateľskú gramotnosť.

Cieľové  požiadavky  na  vedomosti  a  zručnosti  maturantov  z ruského  jazyka  pre  úrovne  B1,  B2
predstavujú základný dokument pre maturitnú skúšku z predmetu ruský jazyk. Sú sformulované v
súlade s (inovovaným) vzdelávacím štandardom predmetu ruský jazyk pre stredné odborné školy so
štvorročným vzdelávacím programom.
Výstupné výkony sú stanovené prierezovo pre jazykovú zložku a sú definované v rámci cieľových
kompetencií. Cieľové kompetencie sú pamäťové, klasifikačné a aplikačné, čítanie s porozumením,
analytické, syntetické a interpretačné, kritické myslenie, písanie, hovorenie.
Špecifikáciu jednotlivých výkonov stanovujú vzdelávacie štandardy predmetu ruský jazyk pre stredné
odborné  školy  so  štvorročným vzdelávacím programom,  ktorých  absolvovaním žiak  získa  úplné
stredné odborné vzdelanie.
Informácie  sú  čerpané  z  dokumentu:  Cieľové  požiadavky  na  vedomosti  a  zručnosti  maturantov
z ruského jazyka platné od 01. 09. 2018



Na základe toho dokumentu boli pripravené maturitné zadania z predmetu ruský jazyk zamerané aj na
čitateľskú gramotnosť.

V  rámci  stretnutia  členov  Klubu  učiteľov  humanitných  predmetov  prebiehala  tvorba,  príprava,
kontrola respektíve úprava návrhov jednotlivých maturitných zadaní podľa dokumentov, ktoré boli
prepojené  s  diskusiou.  Zadania  maturitných úloh  sa  pripravovali  z predmetov slovenský jazyk  a
literatúra,  anglický  jazyk  a  ruský  jazyk.  Pedagógovia  do  jednotlivých  úloh  zakomponovávali  aj
čitateľskú gramotnosť.  Členovia  klubu prihliadali  podľa pokynov MŠVVaŠ SR na pretrvávajúcu
pandemickú  situáciu  pri  zostavovaní  maturitných  úloh/zadaní.  Preto  pri  maturitných  úlohách
a zadaniach brali ohľad na dištančné vzdelávanie maturantov a odučené učivo v tomto pandemickom
období v školskom roku 2020/2021.

13. Závery a odporúčania:
Členovia Klubu učiteľov humanitných predmetov sa dohodli, že budú pri  tvorbe, príprave, kontrole
respektíve úprave návrhov jednotlivých maturitných zadaní zameraných aj na čitateľskú gramotnosť z
predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk:

- naďalej  žiakov  pripravovať  po  všetkých  stránkach  na  maturitnú  skúšku  zo  slovenského
jazyka a literatúry, anglického jazyka a ruského jazyka

- podporovať  žiakov  v  upevňovaní  vedomostí  a  zručností  potrebných  k  ukončeniu
stredoškolského štúdia na strednej odbornej škole

- zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti u žiakov v jednotlivých predmetoch
- postupovať jednotne, úlohy budú stupňovať od jednoduchších k náročnejším, systematicky

postupovať pri výbere textov a materiálu pre jednotlivé maturitné zadania a úlohy
- vytvárať  priestor  na  precvičovanie  a  upevňovanie  cieľových požiadaviek  na  vedomosti  a

zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a ruského jazyka
- vytvárať databázu vhodných textov na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktoré rozvíjajú cieľové

zručnosti žiakov
Závery:
Pedagógovia pripravili návrhy maturitných zadaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk a ruský jazyk aj so zameraním na čitateľskú gramotnosť.
Úlohy v  maturitných zadaniach u  žiakov preveria  čítanie  s  porozumením,  analytické,  syntetické,
interpretačné myšlienkové operácie, kritické myslenie, argumentácia, tvorivé riešenia...
Pre  žiakov  stredných  odborných  škôl  je  práve  čitateľská  gramotnosť  jednou  z  najdôležitejších
kompetencií  pre  ich absolventskú prax.  Odporúčame aj  naďalej  pracovať s  odbornou literatúrou,
ktorej štúdiom zlepšíme sociálnu klímu pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Marián Sabala
15. Dátum 23.03.2021
16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Peter Izsóff
18. Dátum 23.03.2021
19. Podpis

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

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

Dátum konania stretnutia:  23. 03. 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
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