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11.   Manažérske   zhrnutie:      
Kolegyne   v   rámci   Klubu   SJL   diskutovali,   vyhodnocovali   a   vyvodili   závery   zo   vstupného   testu   
čitateľskej   gramotnosti   a   to   jednak   u   žiakov   8-ročného   štúdia   (PR   A,   TE   A,   KV   A),   jednak   u   
žiakov   4   -   ročného   štúdia   (2.   a   3.   ročník).   
  

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

● Analýza   výsledkov   vstupných   testov   so   zameraním   na   čitateľskú   gramotnosť.   
● Vyvodenie   záverov   

  
Na  stretnutí  členky  klubu  analyzovali  výsledky  vstupných  testov  so  zameraním  na            
čitateľskú  gramotnosť  a  to  na  základe  hodnotenia  koordinátorky  projektu  pre  čitateľskú             
gramotnosť   p.   Veselej.     
Vzhľadom  na  aktuálnu  dištančnú  formu  vzdelávania  sme  zvolili  anonymné  testovanie,  aby             
sme  tak  zabezpečili  jeho  väčšiu  objektivitu.  Testovanie  prebiehalo  v  dvoch  líniách,  u  žiakov               
8-ročného  štúdia  (PR  A,  TE  A,  KV  A),  kde  priemerná  úspešnosť  testovania  bola  72,  83  %                  
a  u  žiakov  4  -  ročného  štúdia  (2.  a  3.  ročník),  kde  priemerná  úspešnosť  testovania  bola  80,                   
24  %.  V  oboch  prípadoch  tak  testovanie  ukázalo,  že  je  ešte  priestor  na  rozvoj  zručností  v                  
oblasti   čitateľskej   gramotnosti.     
  

  
13.   Závery   a odporúčania:   
       Členky   Klubu   SJL   budú   počas   ďalšej   práce   so   žiakmi   v   rámci   projektu   pracovať   na   slabých   
stránkach   čitateľskej   gramotnosti,   sústredia   sa   na   cvičenia,   ktoré   v   rámci   hodnotenia   vyšli   ako   
problematické.     
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