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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia, kľúčové slová 

 

Implementácia MPG v ŠkVP 

ISCED 

Prírodovedná gramotnosť, Matematická gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

             Pri vzdelávaní žiakov postupovať podľa školského vzdelávacieho programu pre 

žiakov s mentálnym postihnutím ISCED-1. Žiaci našej školy sa v rámci vnútornej 

diferenciácie vzdelávajú podľa variantu A a B. Naším cieľom bude posilniť a skvalitniť 

spoluprácu s rodičmi a verejnosťou. Veľmi dôležitou úlohou pre školu bude dosiahnuť 

zvýšenie počtu žiakov v štúdiu na stredných školách, aby boli čo najviac pripravení na 

praktický život, vedeli sa prirodzene integrovať do spoločnosti. 
 

        Zmysel našej práce nevidíme len v predávaní izolovaných informácií a vyžadovanie ich 

následného opakovania. Chceme, aby naši žiaci o obsahu vzdelávania premýšľali, aby 

hľadali súvislosti medzi faktami s ktorými sa oboznamujú a to nielen v rámci jedného 

vzdelávacieho odboru. Jedným z nástrojov prirodzenej realizácie tohto prístupu je vznik 

integrovaných vyučovacích predmetov. Chceme hľadať súvislosti v rámci integrovaných 

predmetov, žiakov budeme viesť i k aktívnemu objavovaniu medzipredmetových vzťahov. 

Sme presvedčení, že tento prístup umožní žiakom dobre sa orientovať vo svete i v 

spoločnosti, chápať súčasné i možné budúce globálne problémy a zaujímať k nim argumenty 

a podložené stanoviská – vzdelávať v súvislostiach. Rovnakú starostlivosť budeme venovať 

žiakom nadaným, ale aj slabo prospievajúcim žiakom hlavne zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Rešpektujeme ich možnosti, individuálne potreby i zvláštnosti. Cieľom je vybaviť 

žiaka vedomosťami a zručnosťami, ktoré uplatní v bežnom živote. To znamená - naším 

princípom je, aby každý žiak zažil úspech, aby každý bol šťastný. Bez ohľadu na majetkové 

a rodinné pomery. 

       Absolvent našej školy by mal porozumieť potrebe vzdelávať sa. Zmyslom základnej 

školy v etape základného vzdelávania je vybaviť žiakov takými kompetenciami, aby bol 

schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si 

metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied. Hlavným poslaním 

školy je vzdelávať s porozumením.  Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy 

čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, 

ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania. 
 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

Náš klub a jeho členovia sa zamerajú na oblasti: 

- implementácia finančnej gramotnosti v rámci matematických predstáv  

- využívanie IKT na jednotlivých hodinách, 

- tvorba jednoduchých matematických testov a pracovných listov, 

- tvorba jednoduchých pracovných listov k prírodovedným predmetom, 

- využívanie matematicko- didaktických hier, výmena pedagogických ale 

aj výchovných skúseností z vyučovacej činnosti, 

- implementácia rozvoja matematicko-prírodovednej gramotnosti pre ISCED 1 v rámci 

ŠkVP, 

- metódy práce s textom na vyučovaní,  

- práca s tabuľkami – pracovnými listami, 

- výmena skúseností  pri používaní rôznych metód a foriem vyučovania, 

- výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, 
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