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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

Analyzovanie kompetencií čitateľskej gramotnosti pri aplikácii vo vyučovaní, rozbory 

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

1. V prvej časti stretnutia sme si v krátkosti pripomenuli základné metódy na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti , ktoré sa dajú aplikovať vo vyučovacom procese.  

2. Výmena skúseností medzi učiteľmi  

 

Učitelia sa v diskusii postupne vyjadrovali a zhrnuli  svoje skúsenosti s uplatňovaním 

rôznych metód na svojich hodinách. Zhodli sa v konštatovaní, že počas uplynulého 

školského roka sa mohli aplikovať takmer všetky aktivity, ale s dlhším časovým 

rozpätím, keďže mnohé zadania úloh boli prispôsobované podmienkam vzdelávania 

(dištančné/prezenčné). 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 

S nadobúdaním čitateľskej gramotnosti žiak dosahuje zručnosť čítania s porozumením. Je 

to schopnosť aktívne čítať a prijímať,  vyhodnocovať a interpretovať informácie z 

rozličných oblastí života, orientovať sa vo významových kontextoch a funkčne ich 

prepájať. Jedným z cieľov čitateľskej gramotnosti je aj kultúrno-výchovné pôsobenie. 

Prejavuje sa záujmom o literárne kultúrne dedičstvo, kultúrne dianie, o čítanie krásnej 

literatúry a schopnosťou aktívne čítať umelecké literárne dielo, porozumieť mu ako 

umeleckému odkazu, vnímať ho v literárnom kontexte i v širšom kultúrnom, 

spoločenskom i historickom kontexte. Kultúra čítania by sa mala prejavovať aj záujmom              

o pestovanie kultúry jazyka. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Čitateľská gramotnosť je jedným z cieľov školského výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Chápe sa ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text  a premýšľať 

o ňom. Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý umožní 

aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti. Spája sa s funkčným charakterom čítania s 

cieľom rýchlo získavať  a efektívne spracovať informácie. Čitateľská gramotnosť sa 

prelína s ďalšími oblasťami gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, 

sociálna a ďalšie), preto považujeme jej rozvoj za veľmi dôležitý pri osvojovaní zručností, 

rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších vzdelávacích oblastiach. 
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