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Anotácia: Potreba práce s textom a jeho porozumenia je u žiakov nevyhnutná, nakoľko bez
správnej interpretácia nedokáže aplikovať svoje vedomosti v praxi. Zdokonaľovať ČG pomáhajú
inovačné aktivizujúce metódy zamerané na rozvoj čitateľských schopností a zručností žiakov.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia

I.
II.
III.
IV.

V.

Úvodné stretnutie klubu po letných prázdninách, organizačné pokyny, plán práce klubu a
jeho schválenie
Výmena skúseností členov klubu - formy a metódy využívané na vyučovaní so zameraním
na čítanie s porozumením
Zlepšovanie úrovne čítania a porozumenia textu - trvalý proces, nacvičovať so žiakmi
postupy uplatňujúce porozumenie textu efektívne, medzipredmetové vzťahy
Inovácie vo vyučovaní nielen počas prezenčného, ale aj dištančného vyučovania v prípade,
že by táto situácia opäť nastala (edukačné stránky, materiály, portály, aplikácie, programy,
softvéry a pod.)
Návrh plánu práce:
- Čitateľské stratégie
- Olympiáda zo SJL
- Rozvíjanie jazykových schopností žiakov
- Metódy čítania s porozumením
- Zvuková rovina jazyka
- Lexikálna rovina jazyka
- Gramatika slovenského jazyka
- Návšteva divadelného predstavenia, galérie
- Metódy zisťovania porozumenia textu a príprava úloh a otázok k umeleckému textu
pre jednotlivé procesy porozumenia
- Využitie didaktickej techniky
- Zhodnotenie činnosti klubu

13. Závery a odporúčania:
Pri príprave na vyučovanie využívať texty a úlohy, ktoré sú zamerané na prácu s informáciami, ich
analýzu, hodnotenie a interpretáciu - teda rôzne typy a formy textov, ukážky aj v digitálnej podobe.
Vyučujúci majú povinnosť samovzdelávania sa odbornou literatúrou zaoberajúcou sa touto
problematikou.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

Mgr. Lýdia Sprušanská
22.09.2021
Mgr. Lýdia Sprušanská
22.09.2021

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

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného
reflektujúc potreby trhu práce
Trnavský samosprávny kraj

Prijímateľ:
Názov projektu:
Kód ITMS projektu:
Názov pedagogického klubu:

vzdelávania

a prípravy

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom
samosprávnom kraji 1
312011AGY4
Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub čitateľskej
gramotnosti

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 146
Dátum konania stretnutia: 22.09.2021
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod

do 16:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Lýdia Sprušanská

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

PaedDr. Milena Dobrovodská

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Mgr. Veronika Drobná

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

4.

Mgr. Branislav Bartko

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

5.

Mgr. Katarína Borovanová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

