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Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a 

prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Obchodná akadémia Michalovce 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGS3 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub pre jazykové zručnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 09. 03. 2021 online 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 

Michalovce 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Andrea Korinková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.oami.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: Cieľom stretnutia pedagogického klubu pre jazykové zručnosti bola diskusia 

o výsledkoch medzinárodných a celoštátnych  meraní a možných spôsoboch ich zlepšenia. Členovia 

klubu rozoberali Národnú správu PISA 2018 a diskutovali o príčinách výsledkov PISA podľa 

odborníkov. 

 

Kľúčové slová: PISA testovanie, výsledky, príčiny výsledkov  

 



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

 Témy stretnutia: 
 Vzdelávanie a výsledky medzinárodných meraní PISA  

 PISA Program medzinárodného hodnotenia žiakov (čitateľská, matematická a 

prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ) 

 Príčiny výsledkov PISA 

 

 Medzinárodné testovanie PISA:  

 Slovenské výsledky PISA z roku 2018 môžeme hodnotiť: 

o ako úspech: pokles výsledkov sa po takmer 10 rokoch zastavil, vo 

všetkých oblastiach sme sa zlepšili, pričom v matematike bolo zlepšenie 

signifikantné a zároveň sme sa dostali späť na priemer OECD; 

o ako neúspech: dlhodobo sme pod priemerom ako OECD, tak aj V4, 

napriek vyhláseniam ministerstva, ako pracuje na zlepšení situácie. 

 Príčiny výsledkov PISA podľa odborníkov: 

1. nerovnosť, segregovaní žiaci a nedostatočná práca s nimi 

2. nedostatok financií v školstve 

3. nedostatočná príprava, motivácia a ohodnotenie učiteľov 

4. dôraz na memorovanie pri učení 

5. nedostatočná dostupnosť vzdelávacích pomôcok a podmienok pre žiakov 

6. zlá dostupnosť predprimárneho vzdelávania. 

 

Členovia klubu diskutovali o príčinách výsledkov slovenských žiakov v PISA testovaní. Svoje 

názory porovnali s uvedenými príčinami podľa odborníkov. V niektorých bodoch sa zhodli, 

v niektorých mali iní názor. Skonštatovali, že ďalšie príčiny horších výsledkov našich žiakov sú 

slabá motivácia učiť sa, nedostatočný záujem o čítanie beletrie a „boj škôl o žiakov“. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj 

na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti považujeme za nevyhnutné vo vyučovaní jazykov, na dosiahnutie tohto cieľa 

budeme: 

o odbúravať formálny prístup k čitateľskej gramotnosti, 

o uplatňovať organizačné formy vyučovania, ktoré podporujú spoluprácu medzi 

žiakmi (kooperatívne a skupinové vyučovanie), podporujú aktivitu na strane žiakov 

(projektové vyučovanie), prepájajú poznatky z rozličných vzdelávacích predmetov 

(integrované vyučovanie),  

o tvoriť vlastné učebné zdroje. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 


