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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 kľúčové slová  
učebné osnovy 

štátny vzdelávací program 

 

krátka anotácia 
 

Téma stretnutia: 

Rozbor učebných osnov podľa aktuálnych požiadaviek ŠVP 

 

Diskusný klub bol venovaný rozboru učebných osnov v predmetoch SJL, AJ, RJ a NJ a potrebe 

a aktualizácie ŠVP, v ktorom nachádzame ako učitelia vychádzajúci z reálnych školských podmienok 
medzery. 

V úvode stretnutia prebehla stručná rozprava o aktuálnych problémoch, skúsenostiach a postrehoch 

členov za obdobie od posledného klubového stretnutia. Jednotliví členovia sa vyjadrili k aktuálnym 

postrehom k problematike čítania s porozumením na ich vyučovacích hodinách. Pri analýze ŠVP sme 
dospeli k záveru, že v niektorých ročníkoch chýba logický kontext medzi ŠVP a UO (konkrétne 

v predmete SJL). V súvislosti s čítaním s porozumením sme zhodnotili aj využiteľnosť učebníc, 

odporúčaných MŠ v týchto predmetoch.  V novej učebnici RJ je málo priestoru venovaného textom na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na druhej strane učebnice AJ sú veľmi vhodné, venuje sa v nich 

dostatočný priestor rozvoju čitateľskej gramotnosti. Vhodne formulované sú aj otázky k textom. 

Členovia klubu skonštatovali, že máme študentov, ktorí veľmi aktívne pristupujú k získavaniu nových 
informácií, k čítaniu, nielen v slovenskom ale aj v cudzom jazyku. Určite by nás potešila možnosť, 

predovšetkým v predmete SJL, slobodnejšej tvorby učebných osnov, ktoré by nemuseli byť tak závislé 

od ŠVP. S tým by súvisel aj výber textov, ktoré by študentov dokázali viac osloviť, a tak by sme ich 

mohli viac motivovať k čítaniu. Následne prítomní členovia pracovali na úlohách vyplývajúcich z plánu 
práce pedagogického klubu. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



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

2. Rozbor aktuálnych problémov súvisiacich s čitateľskou gramotnosťou v jednotlivých   
predmetoch. 

3. Analýza učebných osnov predmetov SJL, RJ, NJ a AJ a ich porovnanie so ŠVP. 

4. Výber vhodných textov na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

5. Záver 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Keďže naším cieľom je rozvoj čitateľských a komunikačných schopností, ktoré presahujú aspekt 
technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu, je potrebné viesť žiakov ku 

konštruktívnej a aktívnej účasti v procese učenia sa. Učebné osnovy je dôležité stále aktualizovať. Veľmi 

vhodné by bolo aktualizovať aj ŠVP, ktorý by bol viac orientovaný na rozvoj logického a tvorivého 

myslenia žiakov, ako na memorovanie poznatkov. 
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