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11. Manažérske zhrnutie:  

 

Krátka anotácia, kľúčové slová 

Administrácia 

Čitateľská gramotnosť 

Čitateľská schopnosť 

Problémy 

Východiská 

 

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

 

Téma stretnutia: Spätná väzba 

 

Rámcový program stretnutia: Problémy a východiská  

 

V úvode pedagogického klubu prebehla krátka administrácia. Členovia klubu otvorili 

diskusiu týkajúcu sa problémov a východísk v oblasti čitateľskej gramotnosti. 

I v tomto školskom roku patrí medzi naše hlavné priority prehlbovanie čitateľskej 

gramotnosti, ktorá vedie žiakov k porozumeniu a používaniu písaných textov, k uvažovaniu 

o nich pri dosahovaní osobných cieľov, rozvíjaní vlastných vedomostí a schopností. Čítanie 



s porozumením predstavuje integrálnu súčasť všetkých vyučovacích predmetov. Predpoklad 

pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov vytvárajú dobré čitateľské zručnosti, preto 

patria v rámci školského vzdelávania medzi kľúčové oblasti.  

 

Problémy v dosahovaní výsledkov v čitateľskej gramotnosti: 

Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti výkon na úrovni 463 bodov a 

nachádza sa na 32. mieste v rámci 34 krajín OECD a na 43. mieste zo všetkých 65 

zúčastnených krajín. Z krajín OECD dosiahli signifikantne nižšie výsledky v porovnaní so 

SR iba Čile a Mexiko. Aj v predchádzajúcich cykloch sa výkony slovenských žiakov v 

čitateľskej gramotnosti nachádzali pod priemerom zúčastnených krajín OECD. 

„Nedostatočná, nevyzretá čitateľská (a informačná) gramotnosť vedie v konečnom dôsledku 

k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní nárokov na trhu práce. Mládež sa 

stáva tzv. funkčne či sekundárne negramotnou, čo môže vyústiť nielen ku zníženiu 

vzdelanosti a konkurencieschopnosti spoločnosti, resp. štátu, ale následne tiež k ohrozeniu 

demokracie (ľudia sú napríklad viac ovplyvňovaní manipuláciou, reklamou či populistickými 

kampaňami)," píše sa v národnej stratégii o rizikách tejto zručnosti. 

 

Východiská smerujúce k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti: 

1. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti žiakov.  

2. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v 

čitateľských zručnostiach a organizovať čitateľské aktivity v školskom klube detí.  

3. Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.  

4. Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích 

aktivít MPC v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre 

riadiacich zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja 

čitateľskej gramotnosti.  

5. Podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a 

literárne súťaže, školské časopisy).  

6. Odporúča sa využívať možnosti dané školskou knižnicou na vyučovanie literatúry na 

vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Naďalej pracovať na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, aby sme umožnili žiakom pracovať 

s rozličnými druhmi textov používanými na rôzne účely. 

Neklásť dôraz na rýchlosť a plynulosť čítania, ale najmä na porozumenie čítaného textu 

využitím kontrolných otázok a úloh, ktoré si členovia klubu dôkladne preštudovali.  

Na zdokonaľovanie čítania s porozumením budú zaraďovať vhodné cvičenia a literárne 

ukážky. 

Rovnako sa odporúča riadiť plánom čitateľskej gramotnosti v rámci tematického učebného 

plánu. 

Rozvíjať komunikačné schopnosti u žiakov pomocou hier.  
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