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11. Manažérske zhrnutie: 

Obsahom druhého stretnutia pedagogického klubu Čítame, rozumieme, tvoríme bola výmena 
doterajších skúseností pedagógov klubu s podporou čitateľskej gramotnosti na vyučovacích hodinách 
v rámci svojich aprobačných predmetov a možnosti autodiagnostiky v tejto oblasti. 
Kľúčové slová: 
čitateľská gramotnosť, podpora, autodiagnostika, postupy vo vyučovaní, dotazník 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Otvorenie stretnutia, privítanie členov klubu. 
2. Oboznámenie členov klubu s programom stretnutia. 
3. Plánovanie aktivít podporujúcich rozvoj kompetencií žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti – 
diskusia, výmena skúseností. 
4. Autodiagnostika ako cenný zdroj informácií o vlastných postupoch vo vyučovaní – hľadanie 
možností ako zlepšiť svoje učiteľské kompetencie, ktoré podporujú čitateľskú gramotnosť žiakov. 
5. Ukážka dotazníkov pre učiteľov aj žiakov. 
6. Záver stretnutia. 
 

13. Závery a odporúčania: 
Vyučujúce sa zhodli: 
- autodiagnostika je dôležitým zdrojom informácií pre ďalšie plánovanie aktivít podporujúcich 
čitateľskú gramotnosť žiakov, 
- nevyhnutnou súčasťou autodiagnostiky je aj zistenie názoru žiakov, 
- porovnanie výsledkov nám môže pomôcť v hľadaní možností, ako zlepšiť postupy v oblasti podpory 
čitateľskej gramotnosti žiakov, 
- využiť dotazníkovú formu zisťovania úrovne podpory čitateľskej gramotnosti žiakov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .1.1  Zvý ši ť  in k luz ívnosť  a  rovn aký p r í stup  ku kval i tnému  

vzd elávan iu  a  z lep ši ť  vý sled ky a  komp etenc ie d et í  a  

ž iakov 

Pr i j ímateľ :  ZŠ s MŠ, Radoľa 326, 023 36 Radoľa 

Názov p rojektu:  Škola pre život 

Kód ITMS projektu :  312011S208 

Názov p edagogického k lubu:  Čítame, rozumieme, tvoríme 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  ZŠ s MŠ, Radoľa 326, 023 36 Radoľa 

Dátum konania stretnutia: 30.9.2019 

Trvanie stretnutia: od 13:40 hod do 16:40 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mgr. Lenka Ščambová  ZŠ s MŠ, Radoľa 326 

2 Mgr. Ivana Gregová  ZŠ s MŠ, Radoľa 326 

3 Mgr. Slávka Zipserová  ZŠ s MŠ, Radoľa 326 

    

    

    

 



 

 

 

 


