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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Cieľom a témou v programe stretnutia bola Čitateľská gramotnosť v obsahovom a výkonovom 

štandarde jazykových a humanitných predmetov. 

 
Pozornosť bola upriamená na analýzu výkonových štandardov v daných  jazykových 
a humanitných  predmetoch klubu. 
 

Analýza bola uzavretá aplikačnou úlohou zameranou na vyhľadávanie výkonových štandardov 

jednotlivých predmetov v pedagogickej dokumentácii (školský vzdelávací program, učebné osnovy, 

tematické výchovno-vzdelávacie plány). 

 
Čitateľská gramotnosť, vzdelávací štandard, obsahový a výkonový štandard, analýza, kompetencie. 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
1. Úvod, privítanie členov klubu jazykových zručností, nadviazanie na tému z 

predchádzajúceho stretnutia 
2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  
3. Čitateľská gramotnosť v obsahovom a výkonovom štandarde jazykových 

a humanitných predmetov. 
4. Praktická aplikácia témy (práca na výstupoch, prepojenie s praxou) 
5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 
6. Záver 

 
K bodu 1 
 
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu jazykových zručností, pripomenutie programu 
predchádzajúceho stretnutia, aplikačných úloh v online priestore⁕.  
 
K bodu 2 
 
Nasledovne bola prítomným predstavená téma a obsah stretnutia klubu Čitateľská gramotnosť 
v obsahovom a výkonovom štandarde jazykových a humanitných predmetov, ako aj jeho ciele, 
ktoré spočívali v analýze daných štandardov a hľadaní výkonových štandardov v daných predmetov 
týkajúcich sa čitateľskej gramotnosti.   
 
K bodu 3 
 
Obsah programu tvoril: 

a) Základné informácie o kľúčových kompetenciách vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho 
programu  (predstavenie  v odbore učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo 
a sociálno-výchovný pracovník v oblasti teoretického a praktického vzdelávania), 

b) Vzdelávacie štandardy jazykov a humanitných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 
anglický jazyk, dejepis, občianska náuka, katolícke náboženstvo) vyplývajúce z osnov 
jednotlivých predmetov zverejnených na stránkach Štátneho pedagogického ústavu, 
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Katolíckeho pedagogického a katechetického 
centra, 

c) Predstavenie konkrétnych vzdelávacích – výkonových a obsahových štandardov h týkajúcich 
sa rozvíjania čitateľskej gramotnosti v jednotlivých pedagogických dokumentoch (učebné 
osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie plány) 

d) Analýza výkonových štandardov v daných  jazykových a humanitných  predmetoch klubu. 
 
K bodu 4 
Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe podľa aprobácie. – 
cieľom bolo uviesť k danému vybranému výkonovému štandardu tému z tematického výchovno-
vzdelávacieho plánu konkrétneho predmetu a k nej aj príklad na aplikáciu výkonového štandardu 
týkajúceho sa čitateľskej gramotnosti na danej vyučovacej hodine so žiakmi.  
Vzájomne si členovia klubu zdieľali svoje výstupy z aplikačnej úlohy. Analyzovali, ako je možné, 
príp. ako nie daný výkonový štandard uplatniť v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti. V súbore 
odovzdanom elektronickou formou mali uvedené dané témy, štandardy a to, akou formou pri nich 
rozvíjajú čitateľskú gramotnosť.  
 



13. Závery a odporúčania: 
K bodu 5 
Pedagogický klub prijal tieto závery: 
Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Čitateľská gramotnosť v obsahovom 
a výkonovom štandarde jazykových a humanitných predmetov . 
Dohodli sa, že na základe analýzy budú aplikovať čitateľskú gramotnosť k vybraným témam 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov aprobačného predmetu.  
Prioritou bude rozvíjať jazykové kompetencie v oblasti celoživotného učenia sa a sociálne 
komunikačné kompetencie (spôsobilosti).  
 
K bodu 6 
Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 
Zakomponovať úlohy v oblasti čitateľskej gramotnosti k vybraným témam v tematickom –
výchovno-vzdelávacom pláne na základe výkonových štandardov súvisiacich s danou 
gramotnosťou pri výučbe svojich aprobačných predmetov.  
Vzájomne zdieľať skúsenosti a spolupracovať pri plnení vytýčených úloh. Aplikovať čitateľskú 
gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom pláne aprobačného predmetu a prakticky realizovať 
v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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15. Dátum 12. 11. 2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

18. Dátum 12. 11. 2020 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.1.1 Zvýšiť  inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie det í  a ž iakov  

Prij ímateľ:  Stredná odborná škola pedagogická sv.  Cyr i la  
a Metoda, Južná tr ieda 48, 040 01 Košice  

Názov projektu:  Zvýšenie kval ity vzdelávania a prepojenia s praxou 
na SOŠ pedagogickej sv.  Cyri la a Metoda 

Kód ITMS projektu:  NFP312010Z508 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub rozvoja jazykových zručností  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_5 ⁕ 

Dátum konania stretnutia: 12. 11. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis ⁕ Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník   SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis ⁕ Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  Neprít. MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je print screen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


