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1.  Úvod  

V medzinárodnej hodnotiacej štúdii PIRLS je čitateľská gramotnosť (ČG) definovaná ako 

,,schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť a/alebo 

ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Mladí čitatelia môžu konštruovať význam z rozmanitých textov. 

Čítajú s cieľom vzdelávania sa, účasti v komunitách čitateľov v škole a každodennom živote 

a pre potešenie“ (Mullis a kol., podľa Ladániyová, 2007, s. 7). Medzinárodná hodnotiaca štúdia PISA 

definuje čitateľskú gramotnosť ako ,,porozumenie a používanie písaných textov a uvažovanie o nich 

a zaangažovanosť čitateľa do čítania za účelom dosahovania osobných cieľov, rozvíjania vlastných 

vedomostí a schopností a podieľania sa na živote spoločnosti“ (Heldová, Kováčová, Galádová 2013, 

s. 9). 

Čitateľská gramotnosť nie je len schopnosť rýchlo a plynule čítať. Cieľom čitateľskej gramotnosti je 

prostredníctvom schopnosti čítať porozumieť rôznym druhom textov (i umeleckým), dokázať 

spracovať aj také informácie z neznámeho textu, ktoré v ňom nie sú rozoznateľné na prvý pohľad, 

čítať aj „medzi riadkami“. Čitateľ musí preukázať detailné porozumenie textu a vyhľadať podstatné 

informácie. Pri najvyššej úrovni čitateľskej gramotnosti dokáže kriticky hodnotiť, formulovať 

hypotézy založené na konkrétnych vedomostiach a reagovať i na neočakávané situácie. (Čvtrníčková, 

D. 2006. Rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, 

Metodicko-pedagogické centrum Prešov, s. 5, 2006) 

Čitateľské kompetencie zahŕňajú: 

 techniku čítania,  

 schopnosť a proces pochopenia textu,  

 schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky textu, 

reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,  

 schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,  

 schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými 

poznatkami a vedomosťami.  

 

Požiadavky na ČG boli transformované do koncepcie obsahovej reformy školstva v Slovenskej 

republike a vyjadrené kľúčovými kompetenciami žiaka v Štátnom vzdelávacom programe 

pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike – ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

(ŠVP) schváleného MŠVVaŠ SR v roku 2008. Prácu s informáciami vymedzujú dve kľúčové 

kompetencie: 

1. kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa, v rámci ktorej žiak: 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja; 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa; 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať; 

2. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti), v rámci ktorých žiak: 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu 

komunikácie; 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie. 
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Z opisu požadovaných kompetencií v európskom i národnom rámci vyplýva, že podmienkou 

úspešného a zmysluplného fungovania človeka je jeho schopnosť orientovať sa v množstve 

informácií rôzneho druhu a rôznej kvality, čo zahŕňa výber, analýzu, syntézu a hodnotenie informácií 

v texte.  

Cieľom tematickej inšpekcie bolo prostredníctvom testu monitorovať úroveň dosiahnutých 

kompetencií žiakov 9. ročníka základnej školy (ZŠ) v oblasti ČG, získať ucelenejší prehľad o zvládaní 

úloh so zameraním na nižšie úrovne ČG, postupy pri práci s textom a orientovanie sa v krátkych 

súvislých a nesúvislých vecných i umeleckých textoch. Takýto prístup bol zvolený z dôvodu, že 

zvládnutie nižších úrovní ČG je nevyhnutným predpokladom rozvíjania vyšších úrovní ČG. 

V priebehu tematickej inšpekcie boli zadané dotazníky riaditeľom monitorovaných škôl, 

prostredníctvom ktorých sa zisťoval spôsob implementácie ČG, ako aj personálne a materiálno-

technické vybavenie na rozvíjanie ČG. Ďalej boli zadané dotazníky aj žiakom, ktoré boli zamerané 

na spôsob a vnímanie výučby v oblasti ČG v škole a na vzťah žiaka k čitateľským aktivitám a čítaniu.   
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2. Metódy 

2.1 Čitateľská gramotnosť a jej procesy porozumenia textu 

Test ČG bol vypracovaný v dvoch ekvivalentných formách (A, B), skladal sa z 30 úloh, ktoré boli 

s viazanými a voľnými odpoveďami. Úlohy s voľnými odpoveďami boli koncipované tak, aby 

kontext formulácie otázky pripúšťal iba správny výraz. Čas na vypracovanie testu bol 60 minút. 

Jednotlivé úlohy boli podľa typu procesov zadelené do troch postupov pri práci s textom –  hodnotené 

boli nasledovné úrovne porozumenia textu:   

1. vyhľadanie explicitných informácií,  

2. vyhľadanie implicitných informácií, 

3. integrácia a interpretácia myšlienok. 

 Úlohy vychádzali z očakávaní vymedzených v ŠVP a vypracovali ich tvorcovia testov na danú 

problematiku z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Zámerom Štátnej 

školskej inšpekcie je monitorovať úroveň ČG žiakov vo viacerých etapách. Testovanie realizované 

v tomto školskom roku bolo zamerané na zistenie, akým spôsobom sú žiaci schopní riešiť úlohy, 

ktoré vyžadovali uplatňovať predovšetkým najnižšie úrovne ČG, z čoho vyplývala aj štruktúra úloh 

zaradených do testu. Úlohy boli prevažne zamerané na schopnosť žiakov identifikovať informácie 

explicitne formulované v texte, či ich vyvodzovať z implicitne daných informácií. Okrem toho časť 

úloh bola zameraná tak, aby pri ich riešení mohli žiaci preukázať schopnosť konštruovať význam 

nad rámec textu, či využívať predchádzajúce poznatky, vedomosti a skúsenosti, logické spracovanie 

informácií, nachádzanie súvislostí medzi myšlienkami textu, interpretáciu využitia informácií 

v reálnom živote. Úlohy, ktorých riešenie by vyžadovalo od žiakov schopnosť kriticky analyzovať 

a hodnotiť text, neboli v tomto teste zaradené.  

2.2 Organizácia testovania 

Štátna školská inšpekcia testovanie uskutočnila v dňoch 8. a 9. 2. 2017 formou plánovanej tematickej 

inšpekcie. Inšpekčný výkon sa uskutočnil v 227 základných školách s vyučovacím jazykom 

slovenským, pričom v každej z nich sa testovania zúčastnili žiaci jednej triedy 9. ročníka (školským 

inšpektorom vybranej) a v priebehu testovania bol prítomný školský inšpektor. Celkovo sa 

testovania zúčastnilo 3 266 žiakov, z ktorých bolo 1 590 chlapcov a 1 676 dievčat. Výber škôl bol 

stratifikovaný podľa zriaďovateľa, sídla a veľkosti školy. Vzhľadom na skutočnosť, že o konaní 

tematickej inšpekcie boli školy informované len 2 až 3 dni pred testovaním a v termíne testovania, 

ktorý bol v Pláne inšpekčnej činnosti na školský rok 2016/2017 schválený hlavnou školskou 

inšpektorkou už v auguste 2016, sa v niektorých subjektoch nevyučovalo (chrípkové prázdniny, 

lyžiarske kurzy), resp. v niektorých subjektoch prebiehalo pilotné overovanie testovacích nástrojov 

NÚCEM pre Testovanie 9, výber škôl bol čiastočne upravený. V tabuľke č. 1 je prehľad o počte škôl 

a žiakov zapojených do testovania podľa zriaďovateľa a podľa sídla školy. 
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Tabuľka 1 Počet zúčastnených škôl a testovaných žiakov podľa zriaďovateľa  a sídla školy 

 SR štátne súkromné cirkevné mestské vidiecke 

Počet škôl 227 204 4 19 125 102 

Počet žiakov 3 266 2 992 38 236 1 927 1 339 

 

Štátna školská inšpekcia pre interné potreby vyhodnocovania rozdelila školy podľa ich veľkosti 

na základe dvoch kritérií, a to podľa počtu tried na 2. stupni  a podľa počtu žiakov v 9. ročníku. 

Podľa počtu tried na 2. stupni sa za malú školu považovala škola s počtom najviac 7 tried 

na 2. stupni (ročníky 5 až 9), za strednú školu škola s počtom tried 8 až 12 a za veľkú školu škola, 

ktorá mala na 2. stupni viac ako 12 tried. V tabuľke č. 2 je prehľad o počte škôl a žiakov podľa počtu 

tried na 2. stupni. 

Tabuľka 2 Počet zúčastnených škôl a testovaných žiakov podľa počtu tried na 2. stupni 

 SR malá stredná veľká 

Počet škôl 227 107 74 46 

Počet žiakov 3 266 1315 1167 784 
 

Podľa počtu žiakov v 9. ročníku sa za malú školu považovala škola, v ktorej v 9. ročníku bolo 

najviac 22 žiakov, za strednú školu škola, v ktorej počet žiakov 9. ročníka sa pohyboval medzi 23 až 

44 a za veľkú školu škola, v ktorej v 9. ročníku bolo viac ako 44 žiakov. V tabuľke č. 3 je prehľad 

o počte škôl a žiakov podľa počtu žiakov v 9. ročníku. 

Tabuľka 3 Počet zúčastnených škôl a testovaných žiakov podľa počtu žiakov v 9. ročníku  

 SR malá stredná veľká 

Počet škôl 227 110 73 44 

Počet žiakov 3 266 1248 1183 835 
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2.3 Spracovanie výsledkov 

Dáta boli vyhodnocované pomocou štatistického systému IBM SPSS Statistics. 

Úspešnosť žiakov mala normálne rozdelenie, preto sa pri analýzach používali štatistické parametrické 

metódy, napr. pre popisné štatistiky priemer a štandardná chyba priemeru, pre porovnávanie t-testy 

a analýza rozptylu, pre korelácie Pearsonov korelačný koeficient, faktorová analýza, lineárna 

regresia, pre zoskupovaciu analýzu metóda Centroid. 

Histogram úspešnosti v grafe č. 1 znázorňuje, že test rozlišoval trochu lepšie menej úspešných ako 

úspešných žiakov.   

Graf 1 Histogram úspešnosti 

 
 

Vysvetlivky: 

Mean = priemer 

Std. Dev. = štandardná odchýlka 

N = počet žiakov  
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3. Výsledky 

3.1 Úspešnosť žiakov v čitateľskej gramotnosti a v jej sledovaných úrovniach porozumenia 

textu  

Jednotlivé úlohy boli hodnotené jedným bodom, teda maximálny počet získaných bodov bol 30. 

Ukazovateľom úspešnosti žiaka bol podiel jeho správnych odpovedí vo vzťahu ku všetkým úlohám. 

Analogicky bola úspešnosť žiaka hodnotená aj v rámci jednotlivých úrovní porozumenia textu.  

Celoslovenská priemerná úspešnosť žiakov v teste dosiahla úroveň 73,9 %. 

Nadpriemernú úspešnosť dosiahli žiaci v dvoch typoch činností pri práci s textom: najjednoduchších 

úrovniach porozumenia textu, a to vo vyhľadaní explicitných informácií 87,4 % a vo vyhľadaní 

implicitných informácií 75,4 %.  

Významne podpriemernú úspešnosť dosiahli žiaci v úlohách, riešenie ktorých vyžadovalo od nich 

preukázať schopnosť integrovať a interpretovať myšlienky. Úspešnosť žiakov pri riešení týchto 

úloh bola na úrovni len 44,0 %.  

Celková úspešnosť žiakov ZŠ v ČG a v jej jednotlivých úrovniach porozumenia textu je uvedená 

v tabuľke č. 4 a v grafe č. 2. 

Tabuľka 4 Priemerná úspešnosť žiakov v ČG celkovo a v jednotlivých úrovniach porozumenia textu za SR  

Priemerná úspešnosť 73,9 % 

Priemerná úspešnosť v jednotlivých úrovniach porozumenia textu  

1. Vyhľadanie explicitných informácií 
87,4 % 

2. Vyhľadanie implicitných informácií 
75,4 % 

3. Integrácia a interpretácia myšlienok 
44,0 % 

 

Graf 2 Priemerná úspešnosť žiakov v ČG celkovo a v jednotlivých úrovniach porozumenia textu za SR  
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3.2 Percentuálny podiel žiakov v jednotlivých intervaloch úspešnosti  

Najväčší podiel žiakov (29,2 %) dosiahol úspešnosť väčšiu ako 70 % a menšiu alebo rovnú ako 80 %, 

druhá najpočetnejšia skupina žiakov (28,6 %) dosiahla úspešnosť väčšiu ako 80 % a menšiu alebo 

rovnú ako 90 %. 5,8 %, t. j. 190 žiakov dosiahlo úspešnosť väčšiu ako 90 %. Takmer pätina – 19,2 % 

žiakov dosiahla úspešnosť väčšiu ako 60 % a menšiu alebo rovnú ako 70 %. 

Všetci žiaci mali úspešnosť nad 10 %, len 0,4 % testovaných žiakov dosiahlo úspešnosť v intervale 

10 % až 20 % a úspešnosť nižšiu alebo rovnú ako 60 % dosiahlo 17,2 % žiakov.  

V grafe č. 3 a tabuľke č. 5 je prehľad o percentuálnom podiele žiakov v jednotlivých intervaloch 

úspešnosti.  

Graf 3 Percentuálny podiel žiakov v jednotlivých intervaloch úspešnosti  

 
Tabuľka 5 Percentuálny podiel žiakov v jednotlivých intervaloch úspešnosti 

Percentuálna úspešnosť Počet žiakov Percentuálny podiel Kumulatívne 

(90 %; 100 %> 190 5,8 % 5,8 % 

(80 %; 90 %> 935 28,6 % 34,4 % 

(70 %; 80 %> 953 29,2 % 63,6 % 

(60 %; 70 %> 626 19,2 % 82,8 % 

(50 %; 60 %> 302 9,2 % 92,0 % 

(40 %; 50 %> 136 4,2 % 96,2 % 

(30 %; 40 %> 75 2,3 % 98,5 % 

(20 %; 30 %> 36 1,1 % 99,6 % 

(10 %; 20 %> 13 0,4 % 100,0 % 

<0 %; 10 %> 0 0,0 % 100,0 % 

Spolu 3266 100,0 %   
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Z analýzy výsledkov vyplynulo, že takmer 63 % žiakov riešilo úlohy, v ktorých mali vyhľadať 

explicitné informácie priamo z textu, s úspešnosťou vyššou ako 90 %. Pri riešení úloh vyžadujúcich 

vyhľadávanie implicitných informácií dosiahla uvedenú úspešnosť (vyššiu ako 90 %) už len menej 

ako tretina žiakov (31,1 %) a v úlohách, ktorých riešenie vyžadovalo integráciu a interpretáciu 

myšlienok, len 8,4 % žiakov dosiahlo úspešnosť vyššiu ako 80 % a len 1,5 % žiakov úspešnosť vyššiu 

ako 90 %. Výrazne negatívne možno hodnotiť skutočnosť, že takmer tri štvrtiny žiakov (74,2 %) 

pri práci s textom na úrovni integrácie a interpretácie myšlienok dosiahli úspešnosť len 60 % a menej 

a úspešnosť takmer polovice žiakov (47,4 %) bola 40 %-ná alebo nižšia. Z týchto výsledkov vyplýva, 

že len štvrtina testovaných žiakov dokázala rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky textu 

na vyhľadanie a identifikáciu relevantnej informácie. Väčšina žiakov nedokázala spájať informácie 

z celého textu s cieľom rozpoznať jeho hlavné myšlienky a vysvetliť ich, či tvoriť úsudky na základe 

abstraktných alebo implicitne zahrnutých informácií, porovnať a zhodnotiť časti textu, zdôvodniť 

svoj výber a dokázala iba čiastočne porozumieť textovým prvkom, ako sú napríklad jednoduché 

metafory a postoj autora. V grafe č. 4 a v tabuľke č. 6 je prehľad o percentuálnom podiele žiakov 

v jednotlivých intervaloch úspešnosti v procese integrácie a interpretácie myšlienok. 

Graf 4 Percentuálny podiel žiakov v jednotlivých intervaloch úspešnosti v procese integrácie a interpretácie 

myšlienok 

 

Tabuľka 6 Percentuálny podiel žiakov v intervaloch úspešnosti v procese integrácie a interpretácie 

myšlienok 

Integrácia a interpretácia myšlienok Počet žiakov Percentuálny podiel Kumulatívne 

(80 %; 100 %> 274 8,4 % 8,4 % 

(60 %; 80 %> 568 17,4 % 25,8 % 

(40 %; 60 %> 875 26,8 % 52,6 % 

(20 %; 40 %> 905 27,7 % 80,3 % 

<0 %; 20 %> 644 19,7 % 100,0 % 

Spolu 3266 100,0 %  
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3.3 Úspešnosť žiakov podľa pohlavia  

Testovania sa zúčastnilo 1 590 chlapcov (48,7 %) a 1 676 dievčat (51,3 %). Podiel testovaných žiakov 

podľa pohlavia je v grafe č. 5. Dievčatá dosiahli v testovaní celkovo významne lepší výsledok ako 

chlapci – dosiahli priemernú úspešnosť 76,0 % a chlapci 71,8 %. Dievčatá aj v medzinárodnom 

testovaní čitateľskej gramotnosti PISA dosahujú dlhodobo vyššiu úspešnosť. Priemerná úspešnosť 

chlapcov a dievčat je v grafe č. 6.  

Graf 5 Podiel chlapcov a dievčat       Graf 6 Priemerná úspešnosť chlapcov a dievčat 

  
 

Podielovo väčšie percento dievčat ako chlapcov (70 % ku 57 %) dosiahlo výsledok v hladinách 

percentuálnej úrovne nad priemerom od 70 % do 100 %. Prehľad o podiele chlapcov a dievčat 

v jednotlivých intervaloch úspešnosti je v grafe č. 7 a v tabuľke č. 7. 

Graf 7 Percentuálny podiel chlapcov a dievčat v jednotlivých intervaloch úspešnosti  
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Tabuľka 7 Percentuálny podiel chlapcov a dievčat  v jednotlivých intervaloch úspešnosti 

Percentuálna 

úspešnosť 

Percentuálny podiel Kumulatívne 

Chlapci Dievčatá  Chlapci Dievčatá  

<90 %; 100 %> 3,6 % 7,9 % 3,6 % 7,9 % 

<80 %; 90 %) 23,4 % 33,6 % 27,0 % 41,5 % 

<70 %; 80 %) 30,3 % 28,1 % 57,4 % 69,6 % 

<60 %; 70 %) 22,0 % 16,5 % 79,4 % 86,0 % 

<50 %; 60 %) 10,9 % 7,7 % 90,3 % 93,7 % 

<40 %; 50%) 5,1 % 3,3 % 95,3 % 97,0 % 

<30 %; 40 %) 2,9 % 1,7 % 98,2 % 98,7 % 

<20 %; 30 %) 1,3 % 0,9 % 99,6 % 99,6 % 

<10 %; 20 %) 0,5 % 0,3 % 100,0 % 100,0 % 

<0 %; 10 %) 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Spolu 100,0 % 100,0 % - - 

Z porovnaní výsledkov chlapcov a dievčat v jednotlivých kognitívnych postupoch vyplynulo, že 

dievčatá dosiahli lepšiu úspešnosť vo všetkých procesoch porozumenia, najvýraznejší rozdiel (5,4 %) 

bol v kognitívnom postupe integrácia a interpretácia myšlienok (46,6 % ku 41,2 %). Priemerná 

úspešnosť v teste ČG a v testovaných procesoch porozumenia textu podľa pohlavia je v grafe č. 8. 

Graf 8 Priemerná úspešnosť chlapcov a dievčat v teste z ČG a v sledovaných procesoch porozumenia textu 
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3.4 Úspešnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) 

Testovania sa zúčastnilo 85 žiakov (2,6 %) z MRK. Títo žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 51,6 %, 

čo je významne horší výsledok ako výsledok ostatných žiakov (74,5 %). Žiaci z MRK dosiahli 

štatisticky aj vecne významne nižšiu úspešnosť aj vo všetkých sledovaných procesoch porozumenia 

textu. Najvyššiu úspešnosť, na úrovni 63,7 %, dosiahli žiaci z MRK vo vyhľadávaní explicitných 

informácií, avšak ostatní žiaci dosiahli až 88,0 %-nú úspešnosť.  

Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci z MRK v procese porozumenia textu na úrovni integrácie 

a interpretácie myšlienok, v ktorej dosiahli úspešnosť o 15 % nižšiu ako ostatní žiaci, a to len 

na úrovni 29,4 %.  

Najväčší rozdiel (25,6 %) v úspešnosti žiakov z MRK a ostatných žiakov bol v úlohách, riešenie 

ktorých vyžadovalo vyhľadanie implicitných informácií. 

Z týchto výsledkov vyplýva, že žiaci z MRK preukázali výrazne nižšiu schopnosť pracovať s textom 

a porozumieť mu, čo je jedným z faktorov brániacich väčšine žiakov z MRK získať nižšie stredné 

vzdelanie, ktorým by získali nevyhnutné predpoklady na ďalšie štúdium v študijných či učebných 

odboroch stredných škôl, čo by mohlo vytvoriť pre týchto žiakov širšie možnosti uplatnenia sa na trhu 

práce. 

Porovnanie priemernej úspešnosti žiakov z MRK a ostatných žiakov celkove a v jednotlivých 

procesoch porozumenia ČG je v grafe č. 9. 

Graf 9 Priemerná úspešnosť žiakov z MRK a ostatných žiakov v teste z ČG a v jej jednotlivých procesoch 

porozumenia textu 
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3.5 Úspešnosť žiakov podľa zriaďovateľa  

Testovania sa zúčastnilo 2 992 žiakov štátnych škôl (91,6 %), 236 žiakov cirkevných škôl (7,2 %) 

a 38 žiakov súkromných škôl (1,2 %). Podiel testovaných žiakov podľa zriaďovateľa je v grafe č. 10. 

Žiaci štátnych škôl dosiahli v teste úspešnosť 73,8 %, úspešnosť žiakov cirkevných škôl bola 75,2 % 

a žiaci súkromných škôl dosiahli 77,4 %-nú úspešnosť. Priemerná úspešnosť žiakov podľa 

zriaďovateľa je v grafe č. 11. Priemerná úspešnosť žiakov škôl v závislosti od zriaďovateľa je 

štatisticky nerozlíšiteľná.  

Graf 10 Podiel žiakov podľa zriaďovateľa  Graf 11 Priemerná  úspešnosť žiakov podľa zriaďovateľa     

 
  

Podielovo o niečo väčšie percento žiakov zo súkromných a z cirkevných škôl (39,5 % a 38,1 %) 

dosiahlo výsledok v hladinách percentuálnej úrovne nadpriemernej úspešnosti (80 % a viac), kým 

v štátnych školách túto hladinu úspešnosti dosiahlo 34,1 % žiakov. Tento rozdiel však nie je 

štatisticky významný. V súkromných školách úspešnosť ani jedného z testovaných žiakov nebola 

pod 40 %. Percentuálny podiel žiakov podľa zriaďovateľa v jednotlivých intervaloch úspešnosti je 

uvedený v grafe č. 12 a v tabuľke č. 8. 

Graf 12 Percentuálny podiel žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl v intervaloch úspešnosti  
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Tabuľka 8 Percentuálny podiel žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl v intervaloch úspešnosti  

Percentuálna 

úspešnosť 

Percentuálny podiel Kumulatívne 

Zriaďovateľ Zriaďovateľ 

štátna súkromná cirkevná štátna súkromná cirkevná 

(90 %; 100 %> 5,7 % 7,9 % 6,4 % 5,7 % 7,9 % 6,4 % 

(80 %; 90 %> 28,3 % 31,6 % 31,8 % 34,1 % 39,5 % 38,1 % 

(70 %; 80 %> 29,2 % 31,6 % 28,8 % 63,3 % 71,1 % 66,9 % 

(60 %; 70 %> 19,3 % 23,7 % 16,5 % 82,6 % 94,7 % 83,5 % 

(50 %; 60 %> 9,3 % 2,6 % 9,7 % 91,9 % 97,4 % 93,2 % 

(40 %; 50 %> 4,3 % 2,6 % 2,1 % 96,2 % 100,0 % 95,3 % 

(30 %; 40 %> 2,2 %  4,2 % 98,4 %  99,6 % 

(20 %; 30 %> 1,2 %   99,6 %   

(10 %; 20 %> 0,4 %  0,4 % 100,0 %  100,0 % 

Spolu 100,0 % 100,0 % 100,0 %    

Z porovnaní výsledkov žiakov štátnych, cirkevných a súkromných škôl vyplynulo, že výsledky podľa 

zriaďovateľa sú štatisticky nevýznamné. Priemerná úspešnosť žiakov zo štátnych, súkromných 

a z  cirkevných škôl celkove a v jej jednotlivých úrovniach porozumenia textu je v grafe č. 13. 

Graf 13 Priemerná úspešnosť žiakov zo štátnych, súkromných a z cirkevných škôl v teste z ČG a v jej procesoch 

porozumenia textu  
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3.6 Úspešnosť žiakov podľa sídla  

Testovania sa zúčastnilo 1 927 žiakov mestských škôl (59,0 %) a 1 339 žiakov vidieckych škôl 

(41,0 %). Podiel testovaných žiakov podľa sídla školy je v grafe č. 14. Žiaci mestských škôl dosiahli 

v teste významne vyššiu úspešnosť 75,5 % ako žiaci vidieckych škôl, ktorých úspešnosť bola 

na úrovni 71,8 %. Priemerná úspešnosť žiakov podľa sídla je v grafe č. 15.  

  Graf 14 Podiel žiakov podľa sídla         Graf 15 Priemerná úspešnosti podľa sídla  

 

Podielovo väčšie percento žiakov z mestských škôl (37,6 %) dosiahlo výsledok v hladinách 

percentuálnej úrovne nadpriemernej úspešnosti (80 % a viac), kým vo vidieckych školách túto 

hladinu úspešnosti dosiahlo len 29,9 % žiakov a vyše 40 % žiakov vidieckych škôl dosiahlo výsledok 

v hladinách percentuálnej úrovne podpriemernej úspešnosti (menej ako 70 %). Percentuálny podiel 

žiakov mestských a vidieckych škôl v jednotlivých intervaloch úspešnosti je v grafe č. 16 a v tabuľke 

č. 9. 

Graf 16 Percentuálny podiel žiakov mestských a vidieckych škôl v jednotlivých intervaloch úspešnosti   
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Tabuľka 9 Percentuálny podiel žiakov vidieckych a mestských škôl v jednotlivých intervaloch úspešnosti  

Percentuálna úspešnosť 
Percentuálny podiel Kumulatívne 

vidiecke mestské vidiecke mestské 

(90 %; 100 %> 4,2 % 7,0 % 4,2 % 7,0 % 

(80 %; 90 %> 25,8 % 30,6 % 29,9 % 37,6 % 

(70 %; 80 %> 28,8 % 29,5 % 58,7 % 67,0 % 

(60 %; 70 %> 19,3 % 19,0 % 78,0 % 86,1 % 

(50 %; 60 %> 11,0 % 8,0 % 89,0 % 94,1 % 

(40 %; 50 %> 5,5 % 3,3 % 94,5 % 97,4 % 

(30 %; 40 %> 2,9 % 1,9 % 97,4 % 99,3 % 

(20 %; 30 %> 2,0 % 0,5 % 99,4 % 99,7 % 

(10 %; 20 %> 0,6 % 0,3 % 100,0 % 100,0 % 

Spolu SR 100,0 % 100,0 % - - 

Z porovnaní výsledkov žiakov vidieckych a mestských škôl vyplynulo, že žiaci mestských škôl 

dosiahli celkovo aj v práci s textom zameranej na vyhľadávanie explicitných a implicitných 

informácií signifikantne lepšie výsledky než žiaci vidieckych škôl. Pri riešení úloh, ktoré vyžadovali 

integráciu a interpretáciu myšlienok, boli výsledky mestských aj vidieckych žiakov porovnateľné, 

t. j. štatisticky nerozlíšiteľné. Grafické porovnanie úspešnosti žiakov vidieckych a mestských škôl 

celkove a v jednotlivých procesoch ČG je v grafe č. 17. 

Graf 17 Priemerná úspešnosť žiakov vidieckych a mestských škôl v teste z ČG a v jej jednotlivých procesoch 

porozumenia textu 

 

Je potrebné zdôrazniť, že rozdiel v úspešnosti žiakov podľa zriaďovateľa je významne ovplyvnený 

tým, že až 71,6 % vidieckych škôl bolo na základe kritéria Štátnej školskej inšpekcie (počet žiakov 

v 9. ročníku) zaradených do kategórie „malých“ škôl, kým v mestských školách do tejto kategórie 

patrilo len 29,6 % škôl (analogické je zastúpenie aj na základe zaradenia podľa počtu tried 

na 2. stupni).   
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3.7 Úspešnosť žiakov podľa veľkosti školy 

Štátna školská inšpekcia pre interné potreby vyhodnocovania rozdelila školy podľa ich veľkosti 

na základe dvoch kritérií, a to podľa počtu tried na 2. stupni a podľa počtu žiakov v 9. ročníku 

(definované v bode 2.2).  

Podľa kritéria, týkajúceho sa počtu žiakov v 9. ročníku, bolo do testovania zaradených 110 „malých“ 

škôl (38 % žiakov), 73 „stredných“ škôl (36 % žiakov) a 43 „veľkých“ škôl (26 % žiakov). Podiel 

testovaných žiakov podľa veľkosti škôl je znázornený v grafe č. 18. Žiaci z „veľkých“ škôl, teda škôl, 

v ktorých počet žiakov v 9. ročníku bol väčší ako 44, dosiahli v testovaní významne lepšie výsledky 

ako žiaci „malých“ a „stredných“ škôl. Priemerná úspešnosť žiakov podľa veľkosti školy je 

znázornená v grafe č. 19. 

Graf 18 Podiel žiakov podľa veľkosti školy   Graf 19 Priemerná úspešnosť žiakov podľa veľkosti školy

  

Z porovnaní výsledkov žiakov vyplynulo, že žiaci z veľkých škôl (počet žiakov v 9. ročníku bol 45 

žiakov a viac) dosiahli celkovo i vo všetkých úrovniach porozumenia textu lepšie výsledky než žiaci 

v ostatných školách. Žiaci veľkých škôl v porovnaní s malými školami (počet žiakov v 9. ročníku 

nepresiahol 22) dosiahli signifikantne aj vecne lepšie výsledky celkove aj vo všetkých sledovaných 

úrovniach práce s textom. Porovnanie priemernej úspešnosti žiakov škôl celkove a v jednotlivých 

úrovniach porozumenia ČG je v grafe č. 20. 

Graf 20 Priemerná úspešnosť žiakov podľa veľkosti školy v teste z ČG a v jej jednotlivých úrovniach 
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Podielovo väčšie percento žiakov z „veľkých“ škôl (31,6 %) dosiahlo výsledok v hladinách 

percentuálnej úrovne nadpriemernej úspešnosti (60 % a viac), kým v „malých“ školách túto hladinu 

úspešnosti dosiahlo len 19,5 % žiakov. Až 37,1 % žiakov z „malých“ škôl dosiahlo výsledok 

v hladinách percentuálnej úrovne podpriemernej úspešnosti (menej ako 40 %) a 16,5 % z nich 

dosiahlo úspešnosť pod 30 %. Percentuálny podiel žiakov zo škôl rôznej veľkosti v jednotlivých 

intervaloch úspešnosti je v grafe č. 21 a v tabuľke č. 10. 

Graf 21 Percentuálny podiel žiakov zo škôl rôznej veľkosti v jednotlivých intervaloch  
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Tabuľka 10 Percentuálny podiel žiakov zo škôl rôznej veľkosti v jednotlivých intervaloch úspešnosti  

Percentuálna 

úspešnosť 

Percentuálny podiel žiakov Kumulatívne 

Veľkosť podľa počtu žiakov v 9. ročníku Veľkosť podľa počtu žiakov v 9. ročníku 

malá 
<3 - 22> 

stredná 
<23 - 44> 

veľká 
<45 - 108> 

malá 
<3 - 22> 

stredná 
<23 - 44> 

veľká 
<45 - 108> 

(90 %; 100 %> 4,1 % 5,7 % 8,5 % 4,1 % 5,7 % 8,5 % 

(80 %; 90 %> 24,8 % 27,8 % 35,4 % 28,9 % 33,6 % 44,0 % 

(70 %; 80 %> 29,6 % 28,5 % 29,5 % 58,6 % 62,0 % 73,4 % 

(60 %; 70 %> 20,2 % 19,6 % 17,0 % 78,8 % 81,7 % 90,4 % 

(50 %; 60 %> 11,1 % 9,6 % 6,0 % 89,8 % 91,3 % 96,4 % 

(40 %; 50 %> 5,5 % 4,1 % 2,2 % 95,4 % 95,4 % 98,6 % 

(30 %; 40 %> 2,9 % 2,5 % 1,1 % 98,2 % 98,0 % 99,6 % 

(20 %; 30 %> 1,3 % 1,5 % 0,2 % 99,5 % 99,5 % 99,9 % 

(10 %; 20 %> 0,5 % 0,5 % 0,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Spolu 100,0 % 100,0 % 100,0 % - - - 

Najväčší podiel žiakov (30,3 %) z „malých“ škôl dosiahol úspešnosť na najslabšej úrovni 1. kvartilu 

(do 67 %), naopak, len 20,6 % žiakov z „malých“ škôl dosiahlo úspešnosť na najvyššej úrovni 

4. kvartilu (nad 84 %). Úspešnosť na úrovni 4. kvartilu dosiahlo až 31,4 % žiakov z veľkých škôl. 

Podiel žiakov zo škôl rôznej veľkosti v jednotlivých kvartiloch je v grafe č. 22. 

Graf 22 Podiel žiakov v jednotlivých kvartiloch zo škôl rôznej veľkosti podľa počtu žiakov 

 
 

Z komparácie a analýzy výsledkov škôl podľa počtu tried na 2. stupni vyplýva, že aj v tomto 

ukazovateli dosiahli „veľké“ školy (13 tried a viac) výrazne lepšie výsledky ako „malé“ školy 

(do 7 tried).  
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3.8 Porovnanie socioekonomického zázemia okresu a výsledkov testovania 

Štátna školská inšpekcia s cieľom zistiť vplyv socioekonomického vplyvu na úspešnosť žiakov 

testované školy zaradila do jednotlivých okresov. Všetky okresy SR boli rozdelené do troch skupín 

na základe ich socioekonomického zázemia (podľa percentuálnej miery nezamestnanosti a podľa 

výšky priemernej mzdy) zoskupovacou klastrovou metódou Centroid (zdroj: Štatistický úrad SR). 

Z tejto analýzy vyplynulo, že žiaci z okresov s najvyšším socioekonomickým zázemím (t. j. s nízkou 

mierou nezamestnanosti a vysokou priemernou mzdou) dosiahli v teste najvyššiu úspešnosť. 

Významne najnižšie podpriemerné výsledky celkovo aj zo všetkých z úloh vyžadujúcich rôzne 

úrovne práce s textom dosiahli žiaci zo škôl z okresov s najnižším socioekonomickým zázemím, 

t. j. s najvyššou nezamestnanosťou a najnižšou priemernou mzdou.  

Porovnanie priemerných výsledkov žiakov škôl podľa socioekonomického zázemia je v tabuľke č. 11 

a grafe č. 23. 

Tabuľka 11 Výsledky žiakov škôl v ČG podľa socioekonomického zázemia  

Socioekonomické 

zázemie 

Miera 

evidovanej 

nezamestnanosti 

(2012) 

Priemerná 

hrubá 

nominálna 

mesačná 

mzda 

(2012) 

Vyhľadanie 

explicitných 

informácií 

Vyhľadanie 

implicitných 

informácií 

Integrácia  

a interpretácia 

myšlienok 

Priemerná 

úspešnosť 

najvyššie  

(nízka nezamestnanosť, 

vysoká priemerná mzda) 

6,2 % 1104 91,1 % 77,3 % 42,8 % 75,9 % 

stredné (stredná 

nezamestnanosť, stredná 

priemerná mzda) 

12,3 % 778 87,3 % 75,6 % 44,7 % 74,1 % 

najnižšie  

(vysoká nezamestnanosť, 

nízka priemerná mzda 

24,4 % 687 84,0 % 70,2 % 40,7 % 69,8 % 

 

Graf 23 Výsledky žiakov škôl v ČG podľa socioekonomického zázemia 
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3.9 Porovnanie polročnej klasifikácie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry jazyka s ich 

úspešnosťou v teste 

Štátna školská inšpekcia porovnala polročnú klasifikáciu testovaných žiakov 9. ročníka ZŠ 

z predmetu slovenský jazyk a literatúra (SJL) s ich výsledkami dosiahnutými v teste. Priemer známok 

zo SJL testovaných žiakov bol 2,27.  

Z komparácie klasifikácie žiakov a ich výsledkov v teste z ČG vyplynulo, že vzťah bol 

priamoúmerný, t. j. čím mali žiaci v predmete lepšiu klasifikáciu, tým dosiahli v teste vyššiu 

percentuálnu úspešnosť. Štvrtina žiakov, ktorá bola z vyučovacieho jazyka klasifikovaná stupňom 

prospechu výborný, dosiahla v teste významne nadpriemernú úspešnosť 84 %, tí žiaci (0,4 %), ktorí 

boli hodnotení stupňom prospechu nedostatočný, dosiahli 35 %-nú úspešnosť. Pri porovnávaní 

klasifikácie žiakov zo SJL s výsledkami testovania bola identifikovaná silná korelácia (-0,58) 

s úlohami zameranými na vyhľadávanie explicitných a implicitných informácií. Vzťah je 

nepriamoúmerný, t. j. žiaci s lepšou klasifikáciou (matematicky nižšia hodnota) dosiahli v teste vyššiu 

úspešnosť. Naopak, slabá korelácia (-0,36) bola zaznamenaná s výsledkami úloh, riešenie ktorých 

vyžadovalo integráciu, či interpretáciu myšlienok. Z tejto skutočnosti vyplýva, že klasifikácia žiakov 

z predmetu SJL je výrazne ovplyvnená schopnosťou žiakov riešiť len také úlohy, pri riešení ktorých 

uplatňujú iba jednoduché úrovne čítania spojené s vyhľadávaním explicitných, či implicitných 

informácií, teda hodnotenie je založené na znalosti faktov. Takýto prístup učiteľov ku klasifikácii 

žiakov vedie žiakov len k tomu, aby naučené učivo prevažne len reprodukovali bez toho, aby 

súvislostiam porozumeli, uvedomovali si ich význam a vyhodnocovali ich. Výrazným negatívom je, 

že výrazne obmedzuje schopnosť žiakov pracovať s rôznymi textami na inej ako len najjednoduchšej 

úrovni. 

V grafe č. 24 je priemerná úspešnosť žiakov podľa jednotlivých stupňov klasifikácie zo SJL. 

Graf 24 Priemerná úspešnosť žiakov podľa jednotlivých stupňov klasifikácie zo SJL 

 

Z analýzy výsledkov vyplýva, že dievčatá  boli z predmetu SJL hodnotené lepšie, tzn. dosiahli 

významne lepší priemer ako chlapci a dosiahli aj významne lepšie výsledky v teste z ČG ako chlapci. 

Porovnanie klasifikácie zo SJL a úspešnosti v ČG podľa pohlavia je v grafe č. 25. 
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Graf 25 Porovnanie klasifikácie zo SJL a úspešnosti v ČG podľa pohlavia 

 

Ďalej z analýzy vyplýva, že dievčatá hodnotené stupňom klasifikácie výborný dosiahli v teste z ČG 

významne lepšie výsledky než chlapci hodnotení tým istým stupňom klasifikácie. Významne lepšie 

výsledky tieto dievčatá dosiahli hlavne pri riešení úloh vyžadujúcich integráciu a interpretáciu 

myšlienok a pri vyhľadávaní implicitných informácií. Zo žiakov, ktorí boli hodnotení stupňom 

prospechu dostatočný, dosiahli vyššiu úspešnosť chlapci. Porovnanie výsledkov chlapcov a dievčat 

hodnotených stupňom prospechu nedostatočný vo vzťahu k nízkemu podielu takýchto žiakov 

v celkovej vzorke je štatisticky nehodnotiteľné. Percentuálna úspešnosť chlapcov a dievčat vo vzťahu 

k stupňu ich klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je v tabuľke č. 12 a v grafe č. 26. 

Tabuľka 12 Percentuálna úspešnosť chlapcov a dievčat vo vzťahu k stupňu ich klasifikácie v predmete 

slovenský jazyk a literatúra 

Známka  

z predmetu SJL 

Vyhľadanie explicitných 

informácií 

Vyhľadanie implicitných 

informácií 

Integrácia  

a interpretácia 

myšlienok 

Priemerná úspešnosť 

chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá 

výborný 94,3 % 94,6 % 86,1 % 87,9 % 51,8 % 55,9 % 82,5 % 84,2 % 

chválitebný 90,5 % 90,8 % 78,7 % 79,3 % 45,4 % 46,9 % 76,8 % 77,4 % 

dobrý 84,0 % 84,4 % 69,6 % 68,5 % 37,8 % 37,4 % 69,0 % 68,6 % 

dostatočný 72,5 % 68,0 % 57,4 % 50,1 % 30,1 % 31,3 % 58,0 % 53,5 % 

nedostatočný 40,0 % 61,1 % 30,8 % 41,7 % 21,7 % 11,1 % 32,7 % 43,3 % 

Graf 26 Porovnanie úspešnosti chlapcov a dievčat podľa klasifikácie v SJL  
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3.10 Analýza výsledkov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky 

Štátna školská inšpekcia vyhodnotila dosiahnuté výsledky žiakov v rámci jednotlivých krajov. 

Prehľad o počte testovaných škôl a žiakov v rámci jednotlivých krajov a ich priemerná úspešnosť 

v teste z ČG je v tabuľke č. 13. 

Tabuľka 13 Prehľad o počte testovaných škôl a žiakov a ich priemerná úspešnosť v teste podľa krajov 

Kraj 
Počet 

škôl 
Počet 

žiakov 
Priemerná 

úspešnosť 

Vyhľadanie 

explicitných 

informácií 

Vyhľadanie 

implicitných 

informácií 

Integrácia  
a interpretácia 

myšlienok 

Bratislavský (BA) 19 235 77,5 % 92,1 % 79,9 % 43,6 % 

Trnavský (TT) 28 370 73,4 % 87,5 % 74,7 % 42,4 % 

Trenčiansky (TN) 22 332 73,9 % 86,3 % 76,3 % 44,1 % 

Nitriansky (NR) 30 388 73,3 % 87,5 % 73,6 % 44,2 % 

Žilinský (ZA) 28 426 75,7 % 88,6 % 77,6 % 46,2 % 

Banskobystrický (BB) 42 635 73,7 % 86,9 % 75,6 % 43,4 % 

Prešovský (PO) 24 354 70,9 % 84,0 % 71,2 % 44,0 % 

Košický (KE) 34 526 74,3 % 88,0 % 75,7 % 44,0 % 

Spolu SR 227 3266 73,9 % 87,4 % 75,4 % 44,0 % 

Nadpriemernú percentuálnu úspešnosť dosiahli žiaci Bratislavského a Žilinského kraja, pričom ich 

výsledok bol významne vyšší než v ostatných krajoch, porovnateľné priemerné výsledky dosiahli 

žiaci z ostatných krajov okrem Prešovského, kde dosiahli žiaci podpriemerné výsledky.  

Z porovnaní výsledkov aj podľa úrovní ČG vyplynulo, že najlepší výsledok zo všetkých krajov 

dosiahli žiaci Žilinského kraja v procese porozumenia textu na úrovni integrácie a interpretácie 

myšlienok, žiaci Bratislavského kraja zase v procesoch porozumenia na úrovni vyhľadania 

explicitných a implicitných informácií. Žiaci Banskobystrického a Košického kraja dosiahli 

vo všetkých troch procesoch porozumenia textu priemerné výsledky. Žiaci Trnavského kraja mali 

najnižšiu úspešnosť v procese porozumenia textu integrácia a interpretácia myšlienok a žiaci 

Prešovského kraja mali najnižšiu úspešnosť v procesoch porozumenia vyžadujúcich vyhľadanie 

implicitných a explicitných informácií. Prehľad je v grafe č. 27. 

  



25 

 

 

Graf 27 Prehľad o priemernej úspešnosti a úspešnosti v jednotlivých procesoch podľa jednotlivých krajov 

 
 

Kým v Bratislavskom kraji vyše tri štvrtiny žiakov dosiahli úspešnosť vyššiu ako 70 %, v Prešovskom 

kraji úspešnosť na tejto úrovni dosiahlo len 55 % žiakov. V tomto kraji až 44,6 % žiakov dosiahlo 

podpriemernú úspešnosť (do 70 %). Percentuálny podiel žiakov v jednotlivých intervaloch úspešnosti 

podľa krajov je v tabuľke č. 14.  

Tabuľka 14 Percentuálny podiel žiakov v jednotlivých intervaloch úspešnosti podľa krajov 

Percentuálna 

úspešnosť 

Kraj 

BA TT TN NR ZA BB PO KE 

(90 %; 100 %> 6,0 % 6,5 % 7,5 % 4,1 % 5,2 % 6,5 % 4,2 % 6,3 % 

(80 %; 90 %> 33,2 % 26,8 % 28,6 % 28,1 % 29,8 % 29,0 % 27,1 % 27,9 % 

(70 %; 80 %> 37,4 % 29,2 % 26,2 % 30,2 % 32,6 % 26,1 % 24,0 % 31,0 % 

(60 %; 70 %> 14,9 % 18,1 % 19,3 % 19,1 % 20,0 % 19,2 % 22,9 % 18,6 % 

(50 %; 60 %> 6,0 % 10,5 % 9,3 % 9,3 % 8,7 % 10,2 % 10,2 % 8,4 % 

(40 %; 50 %> 0,9 % 5,4 % 4,2 % 4,9 % 2,6 % 5,2 % 4,2 % 4,2 % 

(30 %; 40 %> 1,7 % 3,0 % 3,3 % 2,8 % 0,9 % 2,5 % 2,0 % 2,1 % 

(20 %; 30 %> 0,0 % 0,5 % 1,5 % 1,0 % 0,0 % 1,1 % 2,8 % 1,5 % 

(10 %; 20 %> 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 2,5 % 0,0 % 

<0 %; 10 %> 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Spolu SR 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Rozdelenie žiakov v jednotlivých krajoch podľa dosiahnutej úspešnosti do kvartilov  

22,6 % testovaných žiakov dosiahlo úspešnosť na úrovni 4. kvartilu (priemerná úspešnosť nad 84 %), 

nadpriemerné výsledky, t. j. úspešnosť na úrovni 3. kvartilu (nad 77 %) dosiahlo 45,7 % testovaných 

žiakov. Z celkového počtu testovaných žiakov 29 % dosiahlo výsledky na úrovni 1. kvartilu 

(úspešnosť do 67 %). Najvyšší podiel žiakov dosiahol úspešnosť na úrovni 1. kvartilu v Prešovskom 

kraji, pričom takúto úspešnosť dosiahlo až 37,3 % testovaných žiakov. Podiel žiakov podľa 

dosiahnutej úspešnosti po kvartiloch v jednotlivých krajoch je v grafe č. 28.  

Graf  28 Percentuálny podiel žiakov podľa úspešnosti po kvartiloch v krajoch  

 
 

Najväčší podiel žiakov s nadpriemernými výsledkami (3. a 4. kvartil) bol v Bratislavskom (55,7 %) 

a Žilinskom (47,9 %) kraji, naopak, v Prešovskom kraji nadpriemernú úspešnosť dosiahlo len 39,8 % 

žiakov. Prehľad o podiele žiakov z jednotlivých krajov v 3. a 4. kvartile je v grafe č. 29. 

 Graf 29 Prehľad o podiele nadpriemerných žiakov z jednotlivých krajov v 3. a 4. kvartile 

 
 

Výrazne nadpriemernú úspešnosť (nad 84 %) dosiahlo 22,6 % testovaných žiakov, pričom najväčší 

podiel žiakov v tejto hladine úspešnosti tvorili žiaci Trenčianskeho (25,9 %) a Banskobystrického 

(24,6 %) kraja. Najmenej početnú skupinu (18,4 %) v uvedenej hladine úspešnosti tvorili žiaci 
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Trnavského kraja. Prehľad o percentuálnom zastúpení žiakov z jednotlivých krajov, ktorí dosiahli 

priemernú úspešnosť nad 84 %, je v grafe č. 30.  

Graf 30 Percentuálne zastúpenie žiakov v krajoch, ktorí dosiahli úspešnosť na úrovni 4. kvartilu 
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4. Vyhodnotenie dotazníkov 

4.1 Výsledky dotazníka zadaného riaditeľom škôl 

V priebehu tematickej inšpekcie boli zadané dotazníky riaditeľom 227 kontrolovaných základných 

škôl, prostredníctvom ktorých sa zisťoval spôsob implementácie ČG do výchovno-vzdelávacieho 

procesu, personálne a materiálno-technické vybavenie vo vzťahu k rozvíjaniu kompetencií žiakov 

v oblasti ČG. 

Riaditelia väčšiny kontrolovaných škôl (92,5 %) uviedli, že plán na podporu ČG je súčasťou ich 

školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Žiaci tých škôl, v ktorých ŠkVP neobsahovali plán 

na podporu ČG, dosiahli v teste signifikantne podpriemerné výsledky (úspešnosť 70,6 %). 

91,6 % škôl  vo svojich učebných plánoch (UP) využíva disponibilné hodiny na rozvoj ČG.  

Prevažne v kategórii „malých“ škôl disponibilné hodiny boli využívané na posilnenie hodinovej 

dotácie predmetu SJL. Tri štvrtiny škôl, v ktorých prevažovali „veľké“ školy, majú podľa vyjadrenia 

ich riaditeľov ciele a stratégie ČG implementované v niektorom z ďalších predmetov. Najčastejšie 

išlo o predmety vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia (takmer všetky školy), ďalej predmety 

vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť (52,0 % škôl), Človek a príroda (46,2 % škôl) a Matematika 

a práca s informáciami (43,3 % škôl). 31 % škôl deklarovalo, že ciele a stratégie ČG sú 

implementované v novovytvorenom predmete, ale úspešnosť žiakov týchto škôl nebola signifikantne 

lepšia než úspešnosť žiakov iných škôl.   

Koordinátor ČG bol ustanovený v 46,3 % škôl, ale z porovnania výsledkov vyplynulo, že táto 

skutočnosť žiadnym spôsobom neovplyvňovala úspešnosť žiakov a možno konštatovať, že funkciu 

koordinátora vykonávali poverení učitelia formálne.   

Záujmové útvary zamerané na rozvoj ČG formou krúžkov (dramatický, čitateľský, žurnalistický, 

literárny, recitačný) pracovali v 90,7 % škôl, prevažne „veľkých“ škôl.  

Výrazne pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že až 86,8 % škôl má vybudovanú školskú knižnicu.  

Paradoxom  sa javí skutočnosť, že až 9 % žiakov nevie o existujúcej knižnici. 30,4 % škôl disponuje 

čitateľským kútikom a takmer taký istý podiel škôl (28,6 %) má oddychovú zónu s prístupom 

k literatúre. V školách, v ktorých je vybudovaná knižnica, sa častejšie realizujú popoludňajšie 

čitateľské aktivity aj v školskom klube detí. Žiaci týchto škôl dosiahli v teste signifikantne lepšie 

výsledky (74,1 %) než žiaci, ktorí nemali príležitosť takýchto aktivít sa zúčastňovať (65,3 %).  

Riaditelia škôl, s výnimkou jedného z nich, uviedli, že realizujú v škole aktivity podporujúce rozvoj 

ČG (recitačné súťaže, kultúrno-spoločenské podujatia). Riaditelia 95,1 % škôl uviedli, že organizujú 

besedy o knihách, podporujú vlastnú tvorbu žiakov, či organizujú exkurzie do verejných knižníc. 

91,6 % škôl podporuje účasť svojich žiakov na rôznych súťažiach a kvízoch a 65,0 % škôl sa 

prezentuje školským časopisom. Z analýzy výsledkov vyplynulo, že žiaci, ktorí mali príležitosť 

zapojiť sa do rôznych súťaží a kvízov, či zúčastňovať sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, 

dosiahli lepšie výsledky v teste z ČG než ostatní žiaci. Vyššia úspešnosť žiakov nemusí priamo 

súvisieť len so zabezpečovaním rôznych aktivít podporujúcich rozvoj ČG, ale je pravdepodobne 

dôsledkom výraznej angažovanosti učiteľov SJL, ktorá sa prejavuje nielen v mimoškolskej činnosti, 

ale aj v rámci priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Podrobné výsledky dotazníka sú uvedené 

v tabuľkách č. 15 a 16. 
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Tabuľka 15 Odpovede riaditeľov škôl týkajúce sa podpory realizácie ČG v škole 

Otázka v dotazníku 
Frekvencia odpovedí 

áno nie 

Plán na podporu ČG je súčasťou ŠkVP. 92,5 % 7,5 % 

ČG je implementovaná v oblasti Jazyk a komunikácia. 99,4 % 0,6 % 

Máte aktivity žiakov na rozvoj ČG? 99,6 % 0,4 % 

recitačné súťaže 99,6 % 0,4 % 

súťaže, kvízy 91,6 % 8,4 % 

kultúrno-spoločenské podujatia 98,7 % 1,3 % 

Máte záujmový útvar dramatický? 62,1 % 37,9 % 

Realizujete rôzne popoludňajšie čitateľské aktivity aj v školskom klube detí? 97,8 % 2,2 % 

Je v škole vybudovaná školská knižnica? 86,8 % 13,2 % 

Ponúka školská knižnica pre žiakov knižnično-informačné služby? 89,8 % 10,2 % 

využívanie multimediálnych zariadení  

(kopírovanie, PC,  televízor, CD prehrávač) 
60,5 % 39,5 % 

Realizujete v priestoroch školy aktivity zamerané na rozvíjanie ČG a jazykovej 

kultúry žiakov? 
99,6 % 0,4 % 
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Tabuľka 16 Priemerná úspešnosť žiakov v testovaní ČG a v úlohách na integráciu a interpretáciu myšlienok 

podľa odpovede riaditeľov škôl na podporu realizácie ČG v škole  

Dotazník pre riaditeľov 

Priemerná úspešnosť 

v ČG (celkovo) 

Priemerná úspešnosť  

v úlohách na integráciu  

a interpretáciu myšlienok 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

Plán na podporu ČG je súčasťou ŠkVP. 74,2 % 70,6 % 44,2 % 40,8 % 

ČG je implementovaná v oblasti Jazyk a komunikácia. 74,1 % 63,3 % 43,8 % 33,3 % 

Máte aktivity žiakov na rozvoj ČG? 74,0 % 71,3 % 44,1 % 26,7 % 

recitačné súťaže 74,0 % 62,4 % 44,1 % 42,4 % 

súťaže, kvízy 74,2 % 71,1 % 44,2 % 42,0 % 

kultúrno-spoločenské podujatia 74,1 % 59,1 % 44,2 % 33,9 % 

Máte záujmový útvar dramatický? 74,2 % 73,5 % 44,5 % 43,3 % 

Realizujete rôzne popoludňajšie čitateľské aktivity aj  

v školskom klube detí? 
74,1 % 65,3 % 44,1 % 37,9 % 

Je v škole vybudovaná školská knižnica? 74,2 % 71,9 % 44,4 % 41,0 % 

Ponúka školská knižnica pre žiakov knižnično-informačné 

služby? 
74,3 % 73,1 % 44,6 % 43,2 % 

využívanie multimediálnych zariadení  

(kopírovanie, PC,  televízor, CD prehrávač) 
74,7 % 73,8 % 45,0 % 43,8 % 

Realizujete v priestoroch školy aktivity zamerané na 

rozvíjanie ČG a jazykovej kultúry žiakov? 
74,0 % 64,4 % 44,1 % 32,4 % 
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4.2 Výsledky dotazníka zadaného žiakom škôl 

4.2.1 Výsledky dotazníka zadaného žiakom v kontexte spojitosti dosiahnutej úspešnosti 

žiakov a realizácie výučby ČG 

Cieľom dotazníkov, ktoré boli žiakom zadané po testovaní, bolo zistiť, či výsledky žiakov dosiahnuté 

v teste súvisia a do akej miery so spôsobom rozvíjania kompetencií ČG.  

Z výsledkov dotazníka vyplynulo, že 89 % žiakov považovalo za dôležité vedieť riešiť úlohy 

vyžadujúce uplatňovanie procesov ČG. Títo žiaci dosiahli v teste významne vyššiu úspešnosť (75 %) 

v porovnaní s výsledkami tých žiakov, ktorí riešenie takýchto úloh nepovažovali za dôležité (68 %).  

95 % testovaných žiakov potvrdilo, že na vyučovacích hodinách zvyknú pracovať s podobnými 

odbornými alebo  literárnymi textami ako v teste. Na otázku, v ktorom predmete sa v najväčšej miere 

uplatňuje práca s textom, žiaci uviedli predmety SJL (93,1 %), cudzí jazyk (55,5 %), dejepis (33,6 %), 

matematika (20,4 %), geografia (20,0 %) a iné predmety (14,9 %). Žiaci, ktorí uviedli, že s textom 

pracujú na hodinách cudzieho jazyka, dosiahli v teste úspešnosť 76,2 %, čo bol v porovnaní 

s výsledkami ostatných žiakov signifikantne lepší výsledok o 4,6 %, vrátane lepšieho výsledku (4 %) 

pri riešení úloh orientovaných na  integráciu a interpretáciu myšlienok. Žiaci „malých“ škôl potvrdili, 

že na hodinách CUJ s textom pracujú menej. Práca s textom v rámci ostatných predmetov úspešnosť 

žiakov ovplyvňovala menej výrazne. Podrobné výsledky časti dotazníka sú uvedené v tabuľkách č. 17 

a č. 18. 

Tabuľka 17 Odpovede žiakov na otázky o postoji k ČG a jej uplatňovania vo výučbe 

Otázka v dotazníku 

Frekvencia odpovedí 

áno nie neodpovedal nevypĺňať 

Považuješ za dôležité vedieť riešiť úlohy, ktoré boli 

v  teste? 
88,9 % 9,4 % 1,6 %  

Pracujete na vyučovaní s odbornými alebo literárnymi 

textami podobne ako v teste? 
94,5 % 3,2 % 2,3 %  

slovenský jazyk a literatúra 93,1 % 0,9 % 0,5 % 5,5 % 

cudzí jazyk 55,5 % 32,1 % 6,9 % 5,5 % 

dejepis 33,6 % 52,3 % 8,7 % 5,5 % 

matematika 20,4 % 65,4 % 8,7 % 5,5 % 

geografia 20,0 % 65,1 % 9,5 % 5,5 % 

iný predmet 14,9 % 64,2 % 15,4 % 5,5 % 
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Tabuľka 18 Priemerná úspešnosť žiakov v testovaní ČG a v úlohách týkajúcich sa práce s textom na úrovni 

integrácie a interpretácie myšlienok podľa ich odpovede na otázky o realizácii a postoji k uplatňovaniu ČG  

Otázka v dotazníku 

Priemerná úspešnosť 
Integrácia a 

interpretácia myšlienok 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

Považuješ za dôležité vedieť riešiť úlohy, ktoré boli v teste? 74,6 % 67,9 % 44,5 % 39,7 % 

Pracujete na vyučovaní s odbornými alebo literárnymi 

textami podobne ako v teste? 
74,2 % 71,1 % 44,2 % 40,7 % 

slovenský jazyk a literatúra 74,2 % 72,6 % 44,2 % 47,1 % 

cudzí jazyk 76,2 % 71,6 % 45,8 % 42,3 % 

dejepis 74,8 % 74,1 % 45,1 % 44,0 % 

matematika 74,7 % 74,2 % 44,2 % 44,3 % 

geografia 74,0 % 74,5 % 44,4 % 44,4 % 

iný predmet 74,6 % 74,3 % 45,6 % 44,0 % 

 

Takmer 95 % žiakov uviedlo, že na vyučovacích hodinách často, alebo skoro stále pracujú 

s odbornými alebo literárnymi textami, ktoré sú v učebniciach, 18,2 % žiakov uviedlo, že často alebo 

veľmi často malo príležitosť pracovať s rôznymi odbornými knihami a len 4,2 % žiakov uviedli, že 

majú možnosť pracovať s knihami podľa vlastného výberu. Takmer 70 % žiakov uviedlo, že často 

alebo veľmi často pracuje s mapami a 37,6 % má príležitosť v podobnej frekvencii pracovať s grafmi 

či tabuľkami. Z komparácie výsledkov žiakov a ich odpovedí vyplynulo, že celkovú úspešnosť, ako 

aj úspešnosť v úlohách vyžadujúcich integráciu a interpretáciu myšlienok, pozitívne ovplyvnila 

skutočnosť, či žiaci mali na hodinách príležitosť pracovať s textovým materiálom. Možnosť pracovať 

s rôznymi textovými materiálmi potvrdilo 79,1 % žiakov, pričom ich celková úspešnosť bola na 

úrovni 75,3 %, kým úspešnosť ostatných žiakov na úrovni 68,8 %. Rovnaká skupina žiakov dosiahla 

vyššiu úspešnosť (o 5 %) aj v riešení úloh vyžadujúcich integráciu a interpretáciu myšlienok. 

Úspešnosť žiakov bola pozitívne ovplyvnená aj tým, či mali možnosť na vyučovacích hodinách 

pracovať s mapami. Z analýzy výsledkov ďalej vyplynulo, že žiaci, ktorí na vyučovacích hodinách 

pracovali aj s nesúvislými textami (grafy, tabuľky), dosiahli signifikantne vyššiu úspešnosť 

v úlohách, ktorých riešenie bolo založené na integrácii a interpretácii myšlienok.  

Podrobné výsledky časti dotazníka sú uvedené v tabuľkách č. 19 a č. 20. 

Tabuľka 19 Odpovede žiakov na otázky týkajúce sa práce na hodinách 

Otázka v dotazníku Frekvencia  

odpovedí 

Pracujete na vyučovacích hodinách často/skoro stále zriedka/nikdy 

s učebnicou 89,7 % 10,3 % 

 s rôznymi odbornými knihami 18,2 % 81,8 % 

 s knihami podľa vlastného výberu 4,3 % 95,7 % 

 s mapami 69,5 % 30,5 % 

 s grafmi a tabuľkami 37,6 % 62,4 % 

 s textovým materiálom 79,1 % 20,9 % 
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Tabuľka 20 Priemerná úspešnosť žiakov v testovaní ČG a v úlohách  týkajúcich sa práce s textom na úrovni 

integrácie a interpretácie myšlienok podľa ich odpovedí na otázky týkajúce sa práce na hodinách 

Otázka v dotazníku Priemerná  

úspešnosť 

Integrácia  

a interpretácia myšlienok 

Pracujete na vyučovacích hodinách 
odpoveď 

„často/ 

skoro stále“ 

odpoveď 

„zriedka/ 

nikdy“ 

odpoveď 

„často/ 

skoro stále“ 

odpoveď 

„zriedka/ 

nikdy“ 

s učebnicou 74,2 % 72,2 % 44,2 % 42,7 % 

 s rôznymi odbornými knihami 73,7 % 74,0 % 44,2 % 44,0 % 

 s knihami podľa vlastného výberu 66,7 % 74,3 % 39,9 % 44,2 % 

 s mapami 74,9 % 71,7 % 45,1 % 41,5 % 

 s grafmi a tabuľkami 74,5 % 73,6 % 45,0 % 43,4 % 

 s textovým materiálom 75,3 % 68,8 % 45,0 % 40,2 % 

Cieľom jednej skupiny otázok v dotazníku bolo zistiť, akým spôsobom žiaci využívajú učebnice a aké 

úrovne práce s textom sa podľa nich na vyučovacích hodinách uplatňujú.  

4,3 % žiakov uviedlo, že nikdy učebnice na odpisovanie poznámok do zošita nepoužívajú a zriedka 

ich na tento účel používa 45,2 % žiakov. 50,5 % žiakov uviedlo, že učebnice skoro stále, alebo často 

využívajú na odpisovanie poznámok do zošita, pričom priemerná úspešnosť týchto žiakov bola horšia 

ako prvej skupiny žiakov. Takmer 90 % uviedlo, že učebnice skoro stále, alebo často využívajú 

na čítanie textu. Len 36,3 % žiakov potvrdilo, že skoro stále, alebo často pracujú na vyučovacích 

hodinách okrem učebníc aj s iným textovým materiálom. Z analýzy výsledkov ďalej vyplynulo, že 

žiaci disponujúci takýmito možnosťami dosiahli signifikantne lepšie výsledky v úlohách, ktorých 

riešenie vyžadovalo integráciu a interpretáciu myšlienok. Takmer 40 % žiakov v dotazníku uviedlo, 

že veľmi zriedka alebo dokonca nikdy v textových podkladoch nevyhľadávajú nové informácie. 

Na otázku, či o prečítanom texte aj diskutujú, 15 % žiakov uviedlo, že takúto príležitosť buď nemá 

vôbec, alebo má len zriedkavo. Za výrazne negatívne možno považovať skutočnosť, že len 29,3 % 

žiakov uviedlo, že majú skoro stále alebo často príležitosť na vyučovacích hodinách o svojich 

pocitoch aj rozprávať, pričom až 18,1 % uviedlo, že túto možnosť nemá nikdy a 52,7 % žiakov má 

možnosť o svojich pocitoch diskutovať len zriedka. Z analýzy výsledkov vyplynulo, že aktivity 

spojené s vyhľadávaním informácií, diskutovanie o prečítanom texte, či vyjadrovanie a rozprávanie 

o vlastných pocitoch výrazne pozitívne ovplyvnili celkovú úspešnosť žiakov v teste, ako aj ich 

úspešnosť v úlohách, ktoré vyžadovali prácu s textom na úrovni integrácie a interpretácie myšlienok. 

Podrobné výsledky časti dotazníka sú uvedené v tabuľkách č. 21 a č. 22. 

Tabuľka 21 Odpovede žiakov na  využívanie učebníc a úrovne práce s textom na vyučovacích hodinách  

Otázka v dotazníku 
Frekvencia odpovedí 

často/ 

skoro stále 

zriedka/ 

nikdy 

Učebnicu používame na odpisovanie poznámok do zošita. 50,5 % 49,5 % 

Učebnicu používame na čítanie textu. 89,8 % 10,2 % 

Na hodinách čítame aj iné texty/články. 36,3 % 63,7 % 

Vyhľadávame nové informácie. 61,3 % 38,7 % 

Diskutujeme o prečítanom. 85,0 % 15,0 % 

Rozprávame sa o svojich pocitoch. 29,2 % 70,8 % 
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Tabuľka 22 Priemerná úspešnosť žiakov v testovaní ČG a v úlohách  týkajúcich sa práce s textom na úrovni 

integrácie a interpretácie myšlienok podľa ich odpovede na otázky týkajúce sa využívania učebníc a úrovne 

práce s textom na vyučovacích hodinách  

Otázka v dotazníku 

Priemerná  

úspešnosť 

Integrácia a interpretácia 

myšlienok 

odpoveď 

„často/ 

skoro stále“ 

odpoveď 

„zriedka/ 

nikdy“ 

odpoveď 

„často/ 

skoro stále“ 

odpoveď 

„zriedka/ 

nikdy“ 

Učebnicu používame na odpisovanie poznámok 

do zošita. 

73,5 % 74,4 % 44,2 % 43,8 % 

Učebnicu používame na čítanie textu. 74,1 % 72,5 % 44,0 % 44,1 % 

Na hodinách čítame aj iné texty/články. 74,3 % 73,8 % 45,2 % 43,3 % 

Vyhľadávame nové informácie 74,8 % 72,6 % 44,7 % 42,9 % 

Diskutujeme o prečítanom. 74,3 % 71,7 % 44,3 % 42,4 % 

Rozprávame sa o svojich pocitoch. 75,5 % 73,3 % 46,0 % 43,2 % 

86,7 % žiakov uviedlo, že škola disponuje školskou knižnicou, ale len 30,6 % žiakov potvrdilo, že si 

knihy aj požičiava. Žiaci, ktorí v dotazníku potvrdili, že škola disponuje školskou knižnicou, dosiahli 

úspešnosť 74,4 %, kým úspešnosť žiakov škôl, ktoré školskou knižnicou nedisponovali, bola 

na úrovni 71,7 %. Ešte výraznejší rozdiel bol zaznamenaný medzi úspešnosťou žiakov, ktorí si knihy 

aj požičiavajú a ktorí túto príležitosť nevyužívajú. Kým prvá skupina žiakov dosiahla úspešnosť 

na úrovni 76,4 %, úspešnosť druhej skupiny žiakov bola na úrovni 72,9 %. Ešte väčší rozdiel (4,7 %) 

bol zaznamenaný v úspešnosti týchto žiakov pri riešení úloh vyžadujúcich integráciu a interpretáciu 

myšlienok. Samotná existencia knižníc teda ešte nezaručuje rozvinutejšie kompetencie žiakov 

pri práci s textom. 

Výsledky žiakov pozitívne ovplyvňovala aj skutočnosť, či sa v škole aktívne zúčastňovali rôznych 

čitateľských aktivít, pričom najväčší vplyv na rozvíjanie ČG mali besedy o knihách a kultúrno-

spoločenské podujatia. Žiaci, ktorí potvrdili účasť na takýchto aktivitách, dosiahli úspešnosť 76,1 %, 

úspešnosť ostatných žiakov bola na úrovni 71,3 %. Jednotlivé druhy aktivít  vplývali na úspešnosť 

žiakov v teste. Účasť žiakov na besedách a kultúrno-spoločenských podujatiach výrazne pozitívne 

ovplyvňovala celkovú úspešnosť v teste. Možnosť žiakov podieľať sa na tvorbe školského časopisu 

pozitívne ovplyvňovala úspešnosť v úlohách vyžadujúcich integráciu a implementáciu myšlienok. 

Podrobné výsledky časti dotazníka sú uvedené v tabuľkách č. 23 a č. 24. 

  



35 

 

Tabuľka 23 Odpovede žiakov týkajúce sa existencie a využívania školskej knižnice 

Otázka v dotazníku 
Frekvencia  odpovedí 

áno nie neodpovedal nevypĺňať 

Máte v škole školskú knižnicu? 84,7 % 14,0 % 1,3 % - 

Požičiavaš si knihy? 30,6 % 68,1 % 1,3 % - 

Zúčastnil si sa v škole na niektorej z čitateľských aktivít? 55,2 % 42,1 % 2,7 % - 

beseda o knihách 32,4 % 21,5 % 1,3 % 44,8 % 

súťaž, kvíz v čitateľských zručnostiach 16,4 % 36,3 % 2,5 % 44,8 % 

súťaž zameraná na vlastnú tvorbu žiakov 18,2 % 34,6 % 2,4 % 44,8 % 

tvorba školského časopisu 15,9 % 37,1 % 2,2 % 44,8 % 

krúžková činnosť 21,1 % 31,5 % 2,6 % 44,8 % 

kultúrno-spoločenské podujatie 26,6 % 26,4 % 2,3 % 44,8 % 

Tabuľka 24 Odpovede žiakov týkajúce sa existencie a využívania školskej knižnice 

Otázka v dotazníku 
Priemerná úspešnosť 

Integrácia a interpretácia 

myšlienok 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

Máte v škole školskú knižnicu? 74,4 % 71,7 % 44,5 % 41,6 % 

Požičiavaš si knihy? 76,4 % 72,9 % 47,3 % 42,6 % 

Zúčastnil si sa v škole na niektorej z čitateľských aktivít? 76,1 % 71,3 % 45,8 % 42,1 % 

beseda o knihách 77,2 % 74,7 % 46,7 % 44,6 % 

súťaž, kvíz v čitateľských zručnostiach 77,2 % 76,0 % 47,4 % 45,5 % 

súťaž zameraná na vlastnú tvorbu žiakov 77,0 % 75,9 % 46,5 % 45,7 % 

tvorba školského časopisu 76,9 % 76,1 % 47,5 % 45,4 % 

krúžková činnosť 75,4 % 76,9 % 46,8 % 45,5 % 

kultúrno-spoločenské podujatie 77,5 % 75,2 % 47,2 % 44,9 % 

 

4.2.2 Výsledky dotazníka zadaného žiakom – spojitosť dosiahnutej úspešnosti žiakov 

so vzťahom k čítaniu 

Časť otázok dotazníka monitorovala vzťah žiakov k čítaniu a k ich čitateľským aktivitám. Takmer 

75 % žiakov uviedlo, že radi čítajú, pričom najvyšší podiel takýchto žiakov bol vo „veľkých“ školách 

(81 %). Žiaci, ktorí uviedli, že radi čítajú, dosiahli v teste úspešnosť na úrovni 76 %, kým ostatní žiaci 

dosiahli signifikantne horší výsledok na úrovni 67,8 %. Signifikantný rozdiel (8,3 %) v úspešnosti 

takto diferencovanej skupiny žiakov bol zaznamenaný aj v úlohách, ktorých riešenie si vyžadovalo 

prácu s textom na úrovni integrácie a interpretácie myšlienok. 44,7 % respondentov uviedlo, že 

najradšej číta krásnu literatúru (rozprávky, básne, romány...). Títo žiaci dosiahli v porovnaní 

s ostatnými žiakmi signifikantne vyššiu celkovú úspešnosť, a to na úrovni 77,7 %, kým úspešnosť 

ostatných žiakov bola na úrovni 73,6 %. Signifikantné rozdiely boli zaznamenané aj v úspešnosti 

úloh vyžadujúcich integráciu a interpretáciu myšlienok (rozdiel 5,8 %). Odborná literatúra (napr. 

encyklopédie) patrila k najobľúbenejším publikáciám u 26 % žiakov, ktorí dosiahli v porovnaní 

s ostatnými žiakmi výrazne vyššiu celkovú úspešnosť v teste ČG.  

Z odpovedí žiakov ďalej vyplynulo, že 67 % z nich sa o prečítanom texte, knihe či článku aj rozpráva, 

pričom túto skutočnosť potvrdilo 81 % dievčat a len 55 % chlapcov. Na otázku, s kým o prečítanom 
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diskutujú, 53,8 % uviedlo kamarátov, 43,8 % spolužiakov, 35,9 % rodičov, 16,1 % starých rodičov. 

Len 24,6 % žiakov uviedlo, že sa o prečítanom texte rozprávajú s učiteľom.  

Z analýzy výsledkov vyplynulo, že výsledky tých žiakov, ktorí sa o prečítanom texte, článku či knihe 

rozprávajú s rodičmi alebo kamarátmi, dosiahli signifikantne vyššiu celkovú úspešnosť v teste ČG, 

ako aj v úlohách vyžadujúcich interpretáciu a integráciu myšlienok. Podrobné výsledky dotazníka sú 

uvedené v tabuľkách č. 25 a č. 26. 

Tabuľka 25 Odpovede žiakov na otázky týkajúce sa ich vzťahu k čítaniu 

Otázka v dotazníku 

Frekvencia  

odpovedí 

áno nie neodpovedal nevypĺňať 

Čítaš rád? 74,0 % 23,4 % 2,6 % - 

Ak áno, čo najradšej čítaš? - - - - 

krásnu literatúru (rozprávky, básne, romány...) 44,7 % 26,0 % 3,3 % 26,0 % 

odbornú literatúru (encyklopédie...) 26,0 % 42,4 % 5,7 % 26,0 % 

noviny, časopisy v tlačenej podobe 39,2 % 29,7 % 5,1 % 26,0 % 

články na internete, ktoré majú náučný 

charakter 
50,4 % 19,8 % 3,8 % 26,0 % 

 články na internete, ktoré majú zábavný 

charakter 
56,2 % 14,2 % 3,6 % 26,0 % 

Rozprávaš sa s niekým o prečítanom texte, 

článku, knihe...? 
67,0 % 30,7 % 2,3 %  

s učiteľom 24,6 % 37,1 % 5,3 % 33,0 % 

 s rodičmi 35,9 % 26,6 % 4,5 % 33,0 % 

 so starými rodičmi 16,1 % 44,7 % 6,2 % 33,0 % 

 so spolužiakmi 43,8 % 19,0 % 4,3 % 33,0 % 

 s kamarátmi 53,8 % 10,7 % 2,5 % 33,0 % 

Tabuľka 26 Úspešnosť žiakov v testovaní ČG podľa odpovede na otázky týkajúce sa ich vzťahu k čítaniu 

Otázka v dotazníku 

Priemerná úspešnosť 
Integrácia a interpretácia  

myšlienok 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

odpoveď 

„áno“ 

odpoveď 

„nie“ 

Čítaš rád? 76,0 % 67,8 % 46,0 % 37,7 % 

Ak áno, čo najradšej čítaš? - - - - 

krásnu literatúru (rozprávky, básne, romány...) 77,7 % 73,6 % 48,5 % 42,7 % 

odbornú literatúru (encyklopédie...) 77,5 % 75,4 % 47,1 % 45,9 % 

noviny, časopisy v tlačenej podobe 76,3 % 76,0 % 46,4 % 46,3 % 

články na internete, ktoré majú náučný charakter 76,7 % 75,0 % 46,7 % 45,3 % 

 články na internete, ktoré majú zábavný charakter 76,1 % 76,1 % 46,0 % 46,9 % 

Rozprávaš sa s niekým o prečítanom texte, článku, knihe...? 75,7 % 70,4 % 45,9 % 40,1 % 

s učiteľom 74,5 % 76,6 % 45,0 % 46,7 % 

 s rodičmi 77,5 % 74,1 % 47,7 % 44,5 % 

 so starými rodičmi 76,5 % 75,8 % 47,8 % 45,7 % 

so spolužiakmi 76,6 % 74,6 % 46,2 % 46,2 % 

 s kamarátmi 76,7 % 71,8 % 46,8 % 42,7 % 
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4.2.3 Výsledky odpovedí podľa pohlavia na tie otázky, v ktorých boli zistené 

signifikantné rozdiely  

Viac dievčat (93 %) než chlapcov považuje za dôležité vedieť riešiť úlohy, ktoré boli v teste zadané. 

Z odpovedí vyplynulo, že dievčatá sa zapájali do čitateľských aktivít, ktoré pozitívne ovplyvnili 

úspešnosť v teste, aktívnejšie než chlapci. Úspešnosť týchto dievčat však bola tiež signifikantne 

vyššia než úspešnosť tých chlapcov, ktorí potvrdili, že sa aktivít zúčastnili.  

Analogicky bola analyzovaná aj spojitosť dosiahnutej úspešnosti chlapcov a dievčat s ich vzťahom 

k čítaniu. Až 88 % dievčat potvrdilo záľubu v čítaní, pričom 43 % využíva služby knižnice 

na požičiavanie si titulov. 63 % chlapcov uviedlo, že radi čítajú, ale knihy z knižnice si požičiava 

len 18 %. Porovnaním úspešnosti dievčat a chlapcov, ktorí aj radi čítajú, aj si požičiavajú knihy, sa 

zistili signifikantné rozdiely v prospech dievčat v celkovej úspešnosti aj v úspešnosti úloh 

vyžadujúcich integráciu a interpretáciu myšlienok.  

Čítanie krásnej literatúry tiež patrilo k indikátorom pozitívne ovplyvňujúcim úspešnosť žiakov. Tento 

žáner literatúry preferovalo až 81 % dievčat a len 35 % chlapcov, pričom v tejto skupine žiakov 

dievčatá dosiahli signifikantne vyššiu úspešnosť. Odbornú literatúru a články na internete odborného 

charakteru číta  viac chlapcov než dievčat. Celková úspešnosť oboch pohlaví bola porovnateľná, ale 

úspešnosť dievčat, čítajúcich tento druh publikácií, v úlohách vyžadujúcich integráciu a interpretáciu 

myšlienok bola výrazne vyššia. 

Dievčatá v porovnaní s chlapcami viac preferujú rozhovory s rodičmi a kamarátmi o prečítanom texte. 

Aj tieto dievčatá dosiahli signifikantne lepšiu úspešnosť než tí chlapci, ktorí sa o prečítanom 

rozprávajú s rovnakou skupinou osôb. 
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5. Faktory podmieňujúce úspešnosť žiaka v čitateľskej gramotnosti 

Pri skúmaní výsledkov merania ČG sa Štátna školská inšpekcia pokúsila hľadať odpoveď na otázku, 

ktoré faktory významne a ktoré menej podmieňujú úspešnosť žiakov v čitateľskej gramotnosti. 

Pre získanie odpovede bola aplikovaná viacnásobná regresná analýza1.  

Významné premenné, ktoré boli do modelu zahrnuté a majú spoločne signifikantný vplyv na celkovú 

úspešnosť žiaka, sú v tabuľke č. 27. 

Tabuľka 27 Prehľad významných premenných podmieňujúcich celkovú úspešnosť žiaka 

Činitele zaradené do regresného modelu celkovej úspešnosti žiaka v ČG 

pohlavie  

veľkosť školy podľa počtu žiakov v 9. ročníku  

Otázky z dotazníka pre žiakov Ozn. 

Obľuba čítania (krásna literatúra, odborné články) o39 

Rozprávanie sa o prečítanom (hlavne s rodičmi a s kamarátmi) o45 

Účasť na čitateľských aktivitách – kultúrne podujatie, vlastná tvorba o38 

Účasť na čitateľských aktivitách – beseda o knihách o33 

Časté vyhľadávanie informácií o21 

V škole je knižnica o29 
 

Regresný model úspešnosti v ČG: 

 
Regresným modelom je možné vysvetliť 15 % celkovej variability úspešnosti. Všetky významné 

premenné pozitívne ovplyvňujú celkovú úspešnosť a koeficient za premennou určuje relatívnu silu 

vplyvu.  

Interpretácia výsledkov regresného modelu: 

Respondentovi regresný model predikuje úspešnosť v teste z ČG:  

 vyššiu o 6,1 %, ak obľubuje čítanie (najviac  vplýva čítanie krásnej literatúry, odborných 

článkov); 

 vyššiu o 2,5 %, ak je v škole knižnica; 

 vyššiu o 2,3 % ak je zo stredne veľkej školy, vyššiu o 4,6 % ak je z veľkej školy;  

 vyššiu o 2,0 %, ak sa o prečítanom zvykne rozprávať (hlavne s rodičmi a s kamarátmi); 

 vyššiu o 1,9 %, ak sa zúčastňuje na čitateľských aktivitách – kultúrne podujatia, vlastná 

tvorba; 

 vyššiu o 1,9 %, ak je dievča; 

 vyššiu o 1,7 %, ak sa zúčastňuje na čitateľských aktivitách – beseda o knihách; 

 vyššiu o 1,6 %, ak na vyučovacích hodinách často vyhľadávajú nové informácie. 

 

  

                                                 
1 Podstatou tejto analýzy je nájsť funkčný vzťah, podľa ktorého sa mení závisle premenná so zmenou nezávisle 

premenných – nájsť vhodnú regresnú funkciu. 

Úspešnosť = 59,9 + pohlavie*1,9 + veľkosť školy*2,3 + o39*6,1+ 
o45*2,0 + o38*1,9 + o29*2,5 + o33*1,7 + o21*1,6  
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Analogicky sa vyšpecifikovali významné premenné, ktoré podmieňovali úspešnosť žiakov 

v úlohách, ktorých riešenie vyžadovalo integráciu a interpretáciu myšlienok. Významné premenné, 

ktoré boli do modelu zahrnuté a majú spoločne signifikantný vplyv na celkovú úspešnosť žiaka, sú 

v tabuľke č. 28. 

Tabuľka 28 Prehľad významných premenných podmieňujúcich úspešnosť žiaka v úlohách, ktorých riešenie 

vyžadovalo integráciu a interpretáciu myšlienok 

Činitele zaradené do regresného modelu úspešnosti žiaka  

v úlohách, ktorých riešenie vyžadovalo integráciu a interpretáciu myšlienok 

pohlavie  

veľkosť školy podľa počtu žiakov v 9. ročníku   

Otázky z dotazníka pre žiakov  Ozn. 

Obľuba čítania (krásna literatúra, odborné články) o39 

Rozprávanie sa o prečítanom (hlavne s rodičmi a s kamarátmi)  o45 

Účasť na čitateľských aktivitách (kultúrne podujatia, tvorba školského časopisu)  o32 

Časté rozprávanie o svojich pocitoch  o25 

Čitateľské aktivity v predmete cudzí jazyk o4 

Na vyučovaní práca s mapami  o12 

V škole je knižnica  o29 

Požičiavanie kníh o30 
 

Regresný model úspešnosti v úlohách, ktorých riešenie vyžadovalo integráciu a interpretáciu 

myšlienok: 

 
 

Interpretácia výsledkov regresného modelu: 
Respondentovi regresný model predikuje úspešnosť v úlohách, ktorých riešenie vyžadovalo 

integráciu a interpretáciu myšlienok:  

 vyššiu o 5,2 %, ak obľubuje čítanie (hlavne krásnej a odbornej literatúry); 

 vyššiu o 2,6 %, ak je dievča; 

 vyššiu o 2,5 %, ak je v škole knižnica; 

 vyššiu o 2,5 %, ak sa na hodinách pracuje s mapami; 

 vyššiu o 2,1 %, ak sú na hodinách čitateľské aktivity na cudzom jazyku; 

 vyššiu o 1,8 %, ak sa o prečítanom zvykne rozprávať (hlavne s rodičmi a s kamarátmi); 

 vyššiu o 1,6 %, ak si požičiava knihy; 

 vyššiu o 1,3 %, ak je zo stredne veľkej školy, vyššiu o 2,6 %, ak je z veľkej školy; 

 vyššiu o 1,3 %, ak sa zúčastňuje na čitateľských aktivitách – kultúrne podujatie, vlastná 

tvorba; 

 vyššiu o 1,2 %, ak sa často na hodinách rozprávajú o svojich pocitoch. 

  

Úspešnosť = 29,5 + pohlavie*2,6 + veľkosť školy*1,3 + o39*5,2+ 
o45*1,8 + o32*1,3 + o25*1,2 + o4*2,1 + o12*2,5 + o29*2,5 + o30*1,6  
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6. Závery 

3 266 žiakov 9. ročníka z 227 škôl dosiahlo úspešnosť v čitateľskej gramotnosti (ČG) na úrovni 

73,9 %. I keď priemerná úspešnosť sa môže javiť ako priaznivá, je nevyhnutné ešte raz zdôrazniť, že 

test bol postavený tak, aby bolo možné zistiť úroveň riešenia úloh so zameraním na nižšie úrovne 

ČG pri práci s textom, pretože iba ich zvládnutie je predpokladom rozvíjania vyšších úrovní. 

Z výsledkov testovania vyplýva, že žiaci dosiahli najvyššiu úspešnosť v úlohách, ktorých riešenie 

súviselo s vyhľadávaním explicitných (úspešnosť 87 %) či implicitných (úspešnosť 75 %) informácií  

v texte. Žiaci dosiahli významne podpriemerné výsledky v úlohách, riešenie ktorých vyžadovalo 

integráciu a interpretáciu myšlienok (úspešnosť 44 %). Prakticky to znamená, že žiaci v nedostatočnej 

miere disponujú schopnosťou konštruovať význam nad rámec textu, porozumieť vzťahom, 

porovnávať, kategorizovať a brať do úvahy aj protichodné informácie, nedokážu sa sústrediť sa 

na myšlienky, ktoré sú v protiklade k očakávaniam, nedokážu posúdiť, pochopiť a vysvetliť význam 

textu a predovšetkým využívať predchádzajúce poznatky, vedomosti a skúsenosti.  

Tretina žiakov dosiahla priemernú úspešnosť na úrovni vyššej ako 80 %, ale takúto úspešnosť 

v úlohách vyžadujúcich integráciu a interpretáciu myšlienok dosiahlo len 8 % žiakov, pričom 

úspešnosť až pätiny žiakov bola maximálne 20 %.  

Z analýzy dosiahnutých výsledkov z hľadiska pohlavia žiakov vyplynulo, že dievčatá dosiahli 

významne vyššiu celkovú úspešnosť (na úrovni 76,0 %) ako chlapci (úspešnosť 71,8 %) a ich 

úspešnosť bola vyššia aj jednotlivých sledovaných úrovniach práce s textom.  Najvýraznejší rozdiel 

(5,4 %) bol zaznamenaný na úrovni integrácie a interpretácie myšlienok, v ktorej dievčatá dosiahli 

úspešnosť 46,6 % a chlapci 41,2 %. Z komparácie úspešnosti chlapcov a dievčat a ich odpovedí 

v dotazníku vyplynulo, že tieto rozdiely súvisia s ich zapojením sa do čitateľských aktivít, radšej 

čítajú, viac si požičiavajú knihy z knižnice. Dievčatá vo väčšej miere preferujú čítanie krásnej 

literatúry (rozprávky, básne, romány...), častejšie sa o prečítanom texte rozprávali s rodičmi alebo 

s kamarátmi. Porovnaním úspešnosti tej skupiny chlapcov a dievčat, ktorá v dotazníku uviedla 

rovnaké odpovede, bola úspešnosť dievčat signifikantne vyššia než úspešnosť chlapcov s takými 

istými záujmami, či vzťahom k učeniu.  

Tieto rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sú dlhodobo zaznamenávané v Testovaní 9 v predmete 

SJL, ako aj v medzinárodných testovaniach ČG PISA 

(http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5), v ktorých dievčatá dosahujú lepšie 

výsledky než chlapci.  

Podobne ako výsledky testovania finančnej gramotnosti, aj testovanie ČG potvrdilo pretrvávajúci 

silný vplyv socioekonomického a kultúrneho statusu rodiny na vzdelávacie výsledky žiakov. Žiaci 

z MRK dosiahli významne horšiu priemernú úspešnosť než ostatní žiaci (rozdiel 22,9 %) a ich 

výsledky boli štatisticky aj vecne významne nižšie i vo všetkých sledovaných procesoch porozumenia 

textu. Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci z MRK v procese porozumenia textu na úrovni integrácie 

a interpretácie myšlienok, v ktorej dosiahli úspešnosť o 15 % nižšiu ako ostatní žiaci, a to len 

na úrovni 29,4 %. Schopnosť pracovať s textom na jednotlivých úrovniach a predovšetkým 

porozumieť mu je nevyhnutným predpokladom  na ďalšie štúdium v študijných či učebných odboroch 

stredných škôl, čo by mohlo vytvoriť pre týchto žiakov širšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. 

Tieto výsledky žiakov MRK sú alarmujúce aj v kontexte štúdie PIRLS, podľa ktorej je čitateľská 

gramotnosť ponímaná ako východisko vzdelávania sa, získavania informácií v rámci základnej školy 

so zameraním na prácu s textom, pochopenie a analýzu textov, ktoré slúžia ďalej žiakom na ďalšie 

vzdelávanie sa.  

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5
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Z porovnaní výsledkov žiakov vidieckych a mestských škôl vyplynulo, že žiaci mestských škôl 

dosiahli celkovo signifikantne lepšie výsledky než žiaci vidieckych škôl. Tento rozdiel však skôr ako 

typ sídla školy ovplyvňuje fakt, že v skupine vidieckych škôl prevažujú „malé“ školy, ktoré dosiahli 

významne nižšiu úspešnosť ako „veľké“ školy. Pri riešení úloh, ktoré boli zamerané na prácu s textom 

na úrovni integrácie a interpretácie myšlienok, bola úspešnosť mestských aj vidieckych žiakov 

porovnateľná, t. j. štatisticky nerozlíšiteľná. Z tohto výsledku vyplýva, že aj mestské, aj vidiecke 

školy kladú v najväčšej miere dôraz predovšetkým na faktografické vedomosti žiakov než 

na rozvíjanie ich kompetencií pracovať s textom na vyšších úrovniach. 

Z porovnaní výsledkov žiakov podľa veľkosti škôl a podľa počtu žiakov v 9. ročníku vyplynulo, že 

žiaci z „veľkých“ škôl (45 a viac žiakov v 9. ročníku) dosiahli celkovo i vo všetkých úrovniach úloh 

lepšie výsledky než žiaci ostatných škôl. Žiaci veľkých škôl v porovnaní s malými školami (počet 

žiakov do 22) dosiahli signifikantne aj vecne lepšie výsledky celkovo aj vo všetkých sledovaných 

úrovniach práce s textom. 

Rozdielny výsledok je možné vysvetliť tým, že vo veľkých školách vzhľadom na väčší počet žiakov 

sú priaznivejšie rozpočtové možnosti, ktoré umožňujú vypracovať diverzifikovanejší ŠkVP. 

Rozpočtové možnosti vytvárajú pre „veľké“ školy vo väčšej miere zriaďovať školské knižnice 

(rozdiel v počte „veľkých“ a „malých“ škôl s knižnicami bol signifikantný), existencia ktorých 

signifikantne pozitívne ovplyvnila celkovú úspešnosť žiakov. Úspešnosť žiakov výrazne pozitívne 

ovplyvnila aj príležitosť pracovať s textom na hodinách CUJ, pričom túto príležitosť vytvárali pre 

žiakov vo väčšej miere „veľké“ školy. Vo „veľkých“ školách jednotlivé predmety, teda aj SJL 

a cudzie jazyky vyučujú viacerí učitelia, čo vytvára príležitosť nielen na širšiu spoluprácu a výmenu 

skúseností, ale aj na väčšiu konkurenciu medzi nimi. Vyšší počet učiteľov vytvára vo „veľkých“ 

„školách“ príležitosť ponúknuť žiakom širšiu ponuku rôznorodej záujmovej činnosti podľa ich 

záujmu, vrátane rôznych krúžkov zameraných na rozvoj ČG.  

Celkové hodnotenie žiakov zo SJL na konci klasifikačného obdobia bolo priamoúmerné ich 

úspešnosti v teste, t. j. žiaci s lepšími známkami dosiahli vyššiu úspešnosť. Z analýzy výsledkov 

vyplynulo, že známky žiakov najsilnejšie korelovali s úspešnosťou dosiahnutou v úlohách 

orientovaných na vyhľadávanie implicitných a explicitných informácií. Naopak, korelácia známky 

s úspešnosťou v úlohách, ktorých riešenie vyžadovalo integráciu a interpretáciu myšlienok, bola 

slabšia. Z toho vyplýva, že hodnotenie žiakov je prevažne založené na ich schopnosti vyhľadávať 

hotové fakty, osvojovať si a následne ich reprodukovať bez toho, aby súvislostiam porozumeli, 

uvedomovali si ich význam a vyhodnocovali ich. Takto aplikované „kritériá“ hodnotenia žiakov 

výrazne obmedzujú nielen rozvíjanie kľúčových kompetencií súvisiacich s prácou s informáciami 

vymedzených v ŠVP, ale limitujú aj rozvoj kritického myslenia.  

Zo žiackych dotazníkov vyplynuli niektoré zaujímavé výsledky. Len 4 % žiakov uviedli, že majú 

na hodinách možnosť pracovať s knihami podľa vlastného výberu, pričom najväčší podiel tvorili žiaci 

z „malých“ škôl. Viac ako 50 % žiakov uviedlo, že učebnice skoro stále alebo často používajú 

na odpisovanie poznámok. 67 % žiakov uviedlo, že o svojich zážitkoch, pocitoch, myšlienkach 

o prečítanom texte diskutuje najčastejšie s kamarátmi či spolužiakmi a len 24,6 % uviedlo ako 

partnerov na takéto rozhovory svojich učiteľov. 
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7. Odporúčania 

Pre vládu SR 

 realizovať programy na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov; 

 účinne odstraňovať chudobu a nezamestnanosť v prostredí MRK, uplatňovať opatrenia 

pri inkluzívnom vzdelávaní žiakov. 

Pre MŠVVaŠ SR 

 v spolupráci s MPC pripraviť programy kontinuálneho vzdelávania zamerané na uplatňovanie 

metód kritického myslenia rozvíjajúcich ČG;  

 pri optimalizácii siete škôl uplatňovať aj kritérium kvality dosahovaných výsledkov žiakov 

v závislosti od veľkostného typu školy; 

 metodicky podporiť zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania pre segment malých škôl. 

Pre riaditeľov škôl 

 vytvoriť plán na podporu ČG, ktorý je súčasťou ŠkVP so zameraním na uplatňovanie práce 

s textom na vyšších úrovniach; 

 vo väčšej miere uplatňovať také metódy a formy práce, ktoré naučia žiakov samostatne 

vyhľadávať, zbierať, spracovávať, uchovávať, šíriť a využívať informácie; 

 podporiť čítanie krásnej literatúry žiakmi rozprávaním sa o prečítanom a videnom aj 

s vyjadrením pocitov žiakov na hodinách; 

 implementovať ČG aktívnejšie aj na hodinách cudzích jazykov a ďalších predmetov; 

 podporiť čítanie odbornej literatúry a odborných článkov; 

 podporiť zapájanie sa žiakov do kultúrno-spoločenských podujatí; 

 podporiť aktívne využívanie knižnice s knižnično-informačnými službami; 

 spolupracovať s rodičmi pri rozvíjaní kompetencií žiakov v oblasti ČG (školské rodičovské 

kaviarne/kluby). 

Pre rodičov 

 podporovať čitateľské aktivity detí (podľa možnosti využívať vlastný knižničný fond alebo 

fond knižníc);  

 viesť deti k čítaniu krásnej a odbornej literatúry;  

 zaujímať sa o čitateľské aktivity svojich detí;  

 vytvárať dostatočný priestor na rozhovory s deťmi vrátane vyjadrovania ich pocitov 

o prečítanom texte a o aktivitách, ktoré v škole a na rôznych školských aktivitách zažívajú. 

 


