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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: Imerzná čítačka patrí medzi nástroje, ktoré nahlas čítajú text, delia ho na slabiky a 

zväčšujú rozstupy medzi riadkami a písmenami a tým zlepšujú porozumenie. Pomáha učiteľom pri 

výučbe študentov s rôznymi schopnosťami a podporuje tak samostatné čítanie. Zvyšuje plynulosť 

vo vyjadrovaní u študentov anglického jazyka alebo čitateľov čítajúcich v iných jazykoch. Pomáha 

študentom s poruchami učenia, napríklad dyslexiou. 

 

Kľúčové slová: Imerzná čítačka, písaný text, samostatné čítanie, zlepšenie porozumenia, dyslexia 



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

 

 Témy stretnutia: 

 Výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov 

a didaktickej techniky IKT  

 Porovnanie využívania osvedčených digitálnych technológií vo vyučovaní 

jednotlivých predmetov so zameraním na on-line nástroje, interaktívne cvičenia 

a digitalizované učebné materiály 

 

Členovia klubu sa oboznámili s aplikáciou Imerzná čítačka a možnosťami jej využitia na hodinách 

jazykov.  

 

Použitie Imerznej čítačky /Immersive Reader/ v Microsoft Teams na vyučovaní jazykov: 

 táto aplikácia obsahuje aj gramatické nástroje, ako sú Parts of Speech /slovné druhy/ a 

Picture Dictionary /obrázkový slovník/, 

 umožňuje vypočuť nahlas prečítaný dokument a súčasne vidieť zvýraznený text, 

 umožňuje zmeniť vzhľad dokumentu, nastaviť veľkosť textu, medzery, písmo a motívy 

tak, aby vyhovovali vašim vzdelávacím potrebám, 

 umožňuje rozdeľovanie slov na slabiky, 

 umožňuje zvýraznenie podstatných mien, prídavných mien, slovies a prísloviek v texte, 

 umožňuje čitateľom zúžiť zameranie textu na riadok, 

 obrázkový slovník dáva možnosť kliknúť na ľubovoľné slovo, aby ste si ho vypočuli 

nahlas a videli obrázok, ktorý pomáha definovať slovo, 

 prekladač umožňuje preložiť text do iných jazykov pomocou slova alebo dokumentu. 

 

Funkcie imerznej čítačky a ich výhody:  

 

 Vylepšené možnosti diktovania - zlepšuje tvorbu textu 

 Režim zamerania - udržiava pozornosť a zlepšuje rýchlosť čítania 

 Imerzné čítanie - zlepšuje porozumenie a udržiava pozornosť 

 Riadkovanie a krátke riadky - zlepšenie rýchlosti čítania použitím vizuálneho zoskupovania 

 Slovné druhy - podporuje pokyny a zlepšuje kvalitu písania 

 Delenie slov - zlepšuje rozpoznávanie slov 

 Režim porozumenia - zlepšuje porozumenie v priemere o 10 %. 

 

Členovia klubu si vyskúšali aplikáciu Imerzná čítačka na konkrétnych ukážkach v aplikácii 

Microsoft Teams a v ďalších aplikáciách Microsoft Office. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Imerzná čítačka je dostupná vo viacerých aplikáciách Office 365 a bola vyvinutá najmä pre zrakovo 

postihnutých. Je však veľmi prínosná aj vo vyučovaní jazykov, a preto sa členovia klubu rozhodli, 

že ju budú častejšie používať na svojich vyučovacích hodinách pri práci s písaným textom.   

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Andrea Korinková 

13. Dátum 06. 04. 2022 

14. Podpis  

15. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Dana Kerekešová 

16. Dátum 06. 04. 2022 

17. Podpis  



 

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. 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 



P r i or itná o s :  Vzde l ávani e  

Špe c i f ický c i eľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

P r i j ímateľ :   

Názo v pr o j ektu:   

Kó d ITMS pr o j ekt u:   

Názo v pe dago gi ckého kl ubu:   

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

Dátum konania stretnutia: 

Trvanie stretnutia: od..........hod do..........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


