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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, implementácia, odborné predmety, odborný výcvik 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na schválenie plánu práce pedagogického klubu na školský rok 

2020/2021a na implementáciu čitateľskej gramotnosti do odborných predmetov a odborného výcviku. 

 

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

 

Hlavné body: 

 oboznámenie sa s plánom práce a harmonogramom zasadnutí pedagogického klubu, 

 oboznámenie sa s témami zasadnutí klubov, ich korekcia, 

 návrh aktivít zameraných na zlepšenie čitateľskej gramotnosti v rámci odborných 

predmetov a odborného výcviku, 

 diskusia k návrhom  

 

Téma stretnutia:  Návrh aktivít na zlepšenie čitateľskej gramotnosti u žiakov 

 

Zhrnutie priebehu: 

Na prvom stretnutí sa členovia klubu oboznámili s rámcovým programom jednotlivých stretnutí, ako 

aj s realizáciou činnosti klubu.  

Na stretnutie členov klubu bola prizvaná aj koordinátorka čitateľskej gramotnosti Mgr. Katarína 

Ružičková, ktorá prítomných oboznámila s obsahom práce koordinátora ČG a plánovanými 

aktivitami pre školský rok 2020/2021. Odporučila zaraďovať do vyučovania aktivizujúce metódy, 

ktoré neposkytujú žiakom hotové poznatky, ale vychádzajú z ich aktívnej práce a zo vzájomného 

prepojenia odborných predmetov. 

Koordinátorka pedagogického klubu Ing. Jana Hollá zasa pripomenula prítomným prepojenie 

čitateľskej gramotnosti a kompetencií absolventov jednotlivých odborov v ŠkVP. 

Členovia klubu sa zhodli v tom, že technická gramotnosť je naozaj úzko prepojená z čitateľskou 

gramotnosťou – čítanie technických výkresov, vyhľadávanie v strojníckych tabuľkách, čítanie 

technických a obslužných návodov. Veľmi dôležitá je aj úroveň žiakov v oblasti používania odbornej 

terminológie.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2


 
Pri jednotlivých aktivitách zameraných na čitateľskú gramotnosť je preto potrebné zohľadniť súčasnú 

úroveň žiakov a ujednotiť sa v tom, čo sa od žiaka v tejto oblasti očakáva. Samozrejme v nadväznosti 

na rozvoj príslušných kompetencií a v súlade s profilom absolventa. 

Jednotliví členovia klubu predstavili ich vlastné, už používané aktivizujúce metódy a zhodnotili 

výsledky ich využívania na vlastných hodinách a diskutovali o možnosti do týchto aktivít zaradiť aj 

prvky zamerané na čitateľskú gramotnosť. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: Čítanie a porozumenie odborného textu je náročné, pretože obsahuje okrem odborných slov 

aj schémy, čísla, písmená, symboly, grafy, výkresy, vzťahy. V rámci zlepšenia čitateľskej gramotnosti 

v odborných predmetoch sa zameriame na rozvíjanie týchto schopností:  

- čítať odborný text s porozumením, 

- informácie z odborných textov použiť pre vlastné potreby (spracovávaní projektov), 

- v odbornom texte identifikovať kľúčové slová,  

- v odbornom texte sformulovať hlavnú myšlienku, 

- vyjadriť svoj názor na riešenie reálnych problémov s využitím podnetov z prečítaného 

odborného textu, 

- vyhľadávať potrebné informácie v strojníckych tabuľkách, normách a iných odborných textoch, 

- správne čítať technické výkresy a technickú dokumentáciu. 

 

Odporúčania: 

Do vyučovania odborných predmetov vhodne implementovať aktivizujúce metódy ako: 

- projektové vyučovanie, 

- pojmové mapy,  

- pracovné listy, 

- riešenie problémovej úlohy, 

- opis významu pojmov. 

 

  

14.  Vypracoval (meno, priezvisko) Bc. Róbert Lacko 

15.  Dátum 10.09.2020 

16.  Podpis  

17.  Schválil (meno, priezvisko) Ing. Jana Hollá 

18.  Dátum 11.09.2020 

19.  Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha správy o činnosti pedagogického klubu          

                                                                                  

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názo v pedagogického k lubu:  K lub  techn icke j  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  10. 09. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Jana Hollá  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Šefan Nap  SOŠ technická Tlmače 

3 Bc. Miroslav Bernát  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Róbert Lacko  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Alexander Gábor   

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

 


