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1 1. Manažérske zhrnutie:

Druhé strettutie klubu v školskom roku 2022/2023 — Vstupné testy pre 1. ročník
Príprava textov zameraných na čítanie s porozumením do vstupných testov

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

Vstupné testy pre 1. ročník
Príprava textov zameraných na čítanie s porozumením do vstupných testov

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
2. Hlavná téma: Vstupné testy pre 1. ročník
3. Príprava textov zameraných na čítanie s porozumením do vstupných testov
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou — vstupnými testami pre I.
ročník. Test pre prímu v tomto školskom roku nebude realizovaný, pretože príma v tomto
školskom roku nic je otvorená. Učitelia budú pripravovaf len vstupný test pre jednu prvácku triedu
štvorročného štúdia a kvintu osemročného štúdia.

Cieľom vstupných testov je zistit‘ úroveň vedomosti žiakov, ktoré by mali zvládnuť podľa ISCED
2. Výsledky testu tiež slúžia na porovnanie úrovne vedomosti z predmetu medzi žiakmi
štvorročného a osemročného štúdia. Vstupné testy zo slovenského jazyka a literatúry sa v tomto
školskom roku nebudú pisaf centrálnym zadaním, ale každá vyučujúca vyberie úlohy z banky úloh
individuálne.
Testové úlohy by mali byť zamerané na literárno-vedné vedomosti, slohové zručnosti aj čítanie
s porozumením na úrovni ISCED-2.

Počas zasadnutia pedagogického klubu jeho členovia využili banku úloh, ktorá bola vytvorená
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v predchádzajúcich rokoch vo wordovskom dokumente na základe vopred stanovených kritérií -

vyhľadaf text prírodovedného charakteru; vyhľadaf text humanitného charakteru; vyhľadaf
nesúvislý text (tabuľky, rózne druhy grafov, diagramy, pojmové mapy, časti anotácie, jedálneho
lístka, cestovného poriadku a pod.), postupne transformovali jednotlivé texty do elektronickej
podoby, aby ich bob možné využif v digitálnom priestore Edupage.

Vytvorená digitálna banka súvislých a nesúvislých textov bude slúžif pri príprave vstupných
testov, ale aj pri priprave olympiád zo SIL, resp. testov na CR.
V diskusii členovia klubu poukázali na potrebu elektronickej podoby testov ‚ lebo v súčasnej dobe
takáto forma práce dokáže zefektívnif vyučovaci proces a rozvíjat‘ digitálne kompetencie žiakov,
aj učiteľa..

13. Závery a odporúčania:

Členovia klubu odporúčajú vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry v~mžívaf vypracovanú
digitálnu banku a dopIňaf ju úlohami, aby mohla poslúžit‘ na vytvorenie testov na čítanie
s porozumenim, ktoré vyučujúce CR využijú počas celého školského roka.
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