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PRÍLOHY 

Príloha 1 

Kvalifikačné požiadavky v oblasti jazykových kompetencií kvalifikovaného učiteľa na 

pozíciu učiteľ prvého stupňa základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 

osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. 

časť III, body 10, 11 a 12 

bod 10 

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného 

jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, alebo 

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej 

jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo 

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom 

pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo 

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium 

cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané 

v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho 

jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo“ 

e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho 

pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného 

cudzieho jazyka; 

 

bod 11 

len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore 

učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 

základné školy, alebo učiteľstvo pre 

špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné 

kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 

2010; 

bod 12.  

len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a 

ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 

a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, 

b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, 

c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, 

d) učiteľstvo odborných predmetov alebo 

e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium. 
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Príloha 2  

Dotazník  

 

1. Poznáte metódu obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania - CLIL? 

 viem, že CLIL existuje, ale nepoznám ju 

 viem, že CLIL existuje a nepoužívam ho 

 viem, že CLIL existuje a používam ho 

 neviem o tom, že CLIL existuje 

 

2. Je podľa vás CLIL potrebný vo vyučovaní cudzích jazykov? 

 vôbec nie 

 skôr nie ako áno 

 nie je 

 skôr áno ako nie 

 určite áno 

 nezaujíma ma to 

 

3. Stretli ste sa pri výkone svojho povolania/štúdia s praktickým využitím metódy CLIL 

 áno, uveďte pri akej príležitosti        

 nie 

 neviem posúdiť 

 

4. Myslíte si, že používanie iného ako materinského jazyka v edukačnom procese by malo 

pozitívny vplyv na ? (môžete uviesť viac odpovedí) 

 zlepšenie jazykových zručností – čítanie, písanie, komunikácia a posluch u žiakov 

 zvýšenie efektivity vyučovania cudzích jazykov 

 odbúranie stresu z komunikácie v CJ 

 integráciu poznatkov a informácií z viacerých predmetov 

 zlepšenie kognitívnych procesov 

 neviem posúdiť 

 

5. Viete o základnej škole v pôsobnosti mesta Prešov, kde používajú metódu CLIL? 

 áno 

 nie 

 neviem 

 

 

6. Považujete svoju slovnú zásobu cudzieho jazyka za postačujúcu? 

 áno 

 nie  

 neviem posúdiť 

 

7. Máte praktické skúsenosti s používaním CLIL v praxi? 

 áno /uveďte aké/ 

 nie 
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8. Považovali by ste metodický materiál CLIL so slovnou zásobou a metodickými 

postupmi  za užitočný? 

 áno 

 nie 

 je mi to jedno 

 

9. Myslíte si, že metóda CLIL je z hľadiska prípravy na vyučovanie? (môžete uviesť viac 

možností) 

 časovo náročná 

 materiálne náročná 

 finančne náročná 

 jazykovo náročná 

 vyžadujúca si spoluprácu s učiteľmi CJ 

 iné       

 

 

10. V prípade, že by ste boli nútení žiť v zahraničí: 

 používali by ste jazyk prijímajúcej krajiny v pracovnom aj domácom prostredí 

 používali by ste jazyk prijímajúcej krajiny len v pracovnom prostredí, v domácom 

určite materinský jazyk 

 Vaše deti by ste v každom prípade viedli k používaniu slovenčiny 

 uvítali by ste možnosť stretávať sa so slovenskou komunitou 

 snažili by ste sa zdržiavať len v novej komunite, aby ste sa úplne prispôsobili 

novému prostrediu 

 

11. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa postavenie/vyučovanie cudzích 

jazykov 

 výrazne zlepšilo 

 zlepšilo 

 ostalo nezmenené 

 zhoršilo 

 výrazne zhoršilo 

 neviem posúdiť 

 

12. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa postavenie a ochrana jazykov 

národnostných menšín 

 výrazne zlepšili 

 zlepšili 

 ostali nezmenené 

 zhoršili 

 výrazne zhoršili 

 neviem posúdiť 

 

13. S ktorým z nasledujúcich tvrdení sa najviac stotožňujete? môžete uviesť viac možností) 

 metóda CLIL je inovatívna 

 metóda CLIL by mala byť aplikovaná vo vyučovacom procese v primárnej 

edukácii 

 metóda CLIL vyžaduje užšiu spoluprácu učiteľov odborných predmetov a učiteľov 

cudzích jazykov 

 metóda CLIL má byť súčasťou pregraduálnej prípravy učiteľov primárnej edukácie 
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14. Aký druh podpory by mala slovenská vláda poskytovať učiteľom 1. stupňa, ktorí majú 

záujem implementovať metódu CLIL do praxe? (môžete uviesť viac možností) 

 metodický materiál zameraný na metódu CLIL v cieľovom cudzom jazyku 

 knižné publikácie slovenských autorov 

 knižné publikácie zahraničných autorov 

 platové zvýhodnenie 

 zníženie úväzku 

 štátom dotované ďalšie vzdelávanie  

 finančnú podporu na účasť na kurzoch cudzieho jazyka 

 iné       

 žiadne 

 neviem posúdiť 

 

 

Identifikačné údaje:  

 

1. Vek:   15 – 20  21 – 30  31 – 45  46 – 60  61 

a viac 

 

2. Pohlavie:  muž  žena 

 

3. Dĺžka pedagogickej praxe 1    2- 5   6-10    11 – 15   16 - 20  viac 

 

4. Vzdelanie:  

 vysokoškolské II. stupeň – učiteľstvo pre 1. stupeň 

 ďalšie odborné vzdelávanie ( prepojenie na CJ)– kurz, projekt /ak áno, uveďte 

konkrétne/ 

 iné vzdelanie        

 

5. Znalosť cudzích jazykov: (môžete uviesť viac odpovedí) 

 angličtina , 

 nemčina, 

 ruština, 

 francúzština, 

 maďarčina, 

 ukrajinčina, 

 iné        
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Príloha 3 

Ukážka záznamu pozorovania 

Ročník: druhý  Dátum pozorovania: 15. 2. 2013  Vyučujúca: Alena 

Predmet: vlastiveda    Téma: Ochrana a bezpečnosť občanov 

Obsahový:  

získať informácie o činnosti polície; vedieť, ktoré zložky zabezpečujú ochranu občanov; spoznať používanie 

tiesňového volania 112, 150, 155, 158 

Jazykový:  

osvojiť si slovnú zásobu o polícii; používať slovnú zásobu v neznámom kontexte; precvičovať získavanie 

informácií – otázky, odhad z neznámeho textu 

Afektívny a psychomotorický cieľ: 

 rozvíjať spoluprácu v rámci skupiny 

 
Časový 

priebeh 

hodiny 

 

Činnosť žiaka:  

 

Činnosť učiteľky: 
 

Poznámky: 

 

10.55 

 
 

10.58 

 
 

11.00 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
11.06 

 

 
 

11.10 

 

 

 

 
 

11.14 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
11.26 

 

 

 

 

11.31 
11.33 

Niektorí žiaci ešte nesedia na svojich miestach 

 

Žiaci sedia, počúvajú, sú prekvapení a hneď sa 
pýtajú, či majú namiesto VL AJ 

 

Ž sa hlásia, niektorí vykrikujú situácie – čo 
videli v TV, internet 

Ž priraďujú obrázky, pri tabuli, pri niektorých 

chcú priradiť k viacerým zložkám, ostatní im 

radia –daj tam..; toto môže aj prísť polícia, aj 

hasiči 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ž pracujú vo dvojiciach – pracovné listy, 

debatujú, nie všetci spolupracujú 
 

 

Ž priraďujú –tel. číslo zložka, najprv ho povedia 
aj, potom idú k tabuli 

 

 

 

 

Ž pracujú v skupinách, pracovný list – úloha 2 
Niektoré skupiny nespolupracujú 

 

 
Ž polemizujú o farbe uniformy – mestská 

polícia a štátna polícia 

 
 

 

Ž z miesta hovoria svoje odpovede– ostatní tiež 
komentujú 

 
 

 

 

Ž predvádzajú telefonovanie 

 

 
 

U rieši žiakov, ktorí nie sú na svojich 

miestach,  

 
U oboznamuje Ž, že dnes bude trochu iná 

hodina, že budú mať aj niečo po AJ 

U Ž sa pýta, či už niekedy boli v situácii 
ohrozujúcej život – pomáha príkladom, 

používa obrázky, záchr. zložku 

pomenúva v AJ 

 

U hodnotí – výborne, veľmi dobre, áno, 

zložku pomenúva v AJ 
 

 

 
 

 

 
 

 

U čaká pred tabuľou, spolu kontrola, 
ukazuje a číta, deti opakujú 

 

 
Na tabuli sú čísla zložiek, číta ich v AJ, 

pýta sa, ktoré číslo patrí ktorej zložke, 

debata, kedy volať – príklady; rozdá 

a vysvetlí úlohu č. 2 

 

U čaká pred tabuľou 
 

 

 
 

 

U číta a vyvoláva žiakov, spolu 
kontrolujú, pri otázke 3 debatujú o farbe 

uniformy, 6 nie všetci bývajú v lokalite, 

ale U im pomáha a dedukujú na základe 
slova Sídlisko III 

  
U sa pýta, či vedia, čo musia povedať pri 

volaní na číslo 112, ktorú zložku volať, 

aké prípady 

U pred tabuľou, vyvoláva žiakov 

komentuje – môžeme aj takto, ale...; 

výborne; to neviem, či... 
U simuluje, ako telefonovať  

 

 

 

 

 

 

motivácia 

 

 

výslovnosť nie je 

správna pri niektorých 

police – [polis], 

ambulance [ámbulans] 

 

 

 

expozícia 

číta v AJ, potom preloží,  

ukazuje aj názorne na 

pr. liste 

 

 

číta, vyzve žiakov, aby 

si nesprávne odpovede 

opravili,  niekedy 

používa yes, inokedy 

áno 

 

skupiny tak ako sedia – 

otočia sa 

 

fixácia 

 

 

stále je pred tabuľou 
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11.36 
 

 

11. 38 
 

 

11.41 
 

 

 

Ž spolu hovoria čísla, aké zložky poznajú 
 

Ž sú už nesústredení, je po zvonení,  

U vyvolá niektorých žiakov 

 
U spolu so žiakmi opakujú, čo sa dnes 

naučili. Kedy budeme volať..., ktoré 

číslo....? 
 

U vysvetľuje DÚ  

 
 

 

 

 

Zvoní,  

 

Rozbor činností: 

 

Motivácia – oboznámila žiakov s cieľom Dnes si povieme, čo máme robiť, keď sa nám niečo 

stane alebo budeme svedkami nejakej dopravnej nehody alebo niekomu príde zle. Potom si 

povieme, aké číslo máme zavolať a hlavne, čo máme povedať. Dnešná hodina bude aj trochu 

iná, pretože budeme mať niečo aj z angličtiny. Na vykreslenie situácie použila príklady, ktoré 

mohli deti vidieť alebo zažiť. 

Expozícia - na začiatku použila hru – deti mali možnosť povedať čísla v aj, ktoré ukazovala 

a potom ich pripevnila na tabuľu, potom priraďujú číslo k záchrannej zložke, pri úlohe 2 - 

problémová metóda – práca s neznámym textom. Pracovali v skupinách, učiteľka ale 

nemonitorovala prácu žiakov počas činnosti, až po skončení, kontrola bola spoločná, niektoré 

chyby u detí v aj neopravila, sama mala problém vo výslovnosti a intonácii – otázka čítaná vo 

forme oznamovacej vety, slovo housing estate, tel číslo nepoužila možnosť double one (v 

rámci kontextu na priblíženie reálnej situácie)– používala one one five; one one eight 

Používala otázky typu - Ak budeme vidieť niekoho, kto leží ulici..čo budeme robiť? Je požiar, 

koho zavoláme ...? problémové úlohy. Používala tabuľu, pracovné listy, obrázkový materiál – 

ukážky reálnych situácií (potápač nebol dostatočne zrejmý ako súčasť záchrannej zložky) – 

mohla to aplikovať ako doplňujúce učivo – okomentovať, uviesť príklady. Aktivita učiteľky 

a žiakov vo vyučovaní – dobrá, ku koncu hodinu pozornosť žiakov klesla (je potrebné brať do 

úvahy, že hodina je zaradená ako 4. vyučovacia hodina v piatok po hodine telesnej výchovy).  

Fixácia : 

Fixačné metódy prostredníctvom demonštrácie – simulovaný telefonát, otázky Kedy budeme 

volať..., ktoré číslo...., praktická činnosť žiakov - role play –mali možnosť si skúsiť 

a precvičiť techniku telefonovania, zhrnutie učiteľkou  

Verifikácia : 

Hodnotenie činnosti žiakov konalo verbálne – používala slová dobre, fajn, áno; krátke vety Je 

to takto..., môžeme sa ...Budeme telefonovať...Oslovíme... niekedy aj yes, good 

Celkový dojem z vyučovacej hodiny: 
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Počas hodiny bola učiteľka napätá – nový prvok v porovnaní s tradičnou hodinou – použitie 

metódy CLIL, prítomnosť pozorovateľky, ku koncu hodiny postupné uvoľnenie (poznámka: 

učiteľka používa počas hodín bez metódy CLIL často rozhovor, pracuje s knihou a zošitom) 

Žiaci spočiatku nekoncentrovaní – zaradenie hodiny v rozvrhu, deň v týždni – piatok, počas 

hodiny spolupracovali, atmosféra pracovná, pri spoločných aktivitách niekedy súperivá, 

celkovo pracovná tvorivá atmosféra.  

Analýza: upozornenie na chyby vo výslovnosti anglických termínov; pri práci v skupinách 

a dvojiciach je potrebné, aby prácu monitorovala, pomáhala – prvky scaffoldingu; role play 

pri nácviku telefonovania – mohol byť venovaný väčší priestor, problém pri plánovaní hodiny 

menej aktivít – nestihla pred ukončením hodiny vysvetliť zadanie na domácu úlohu, hodina 

bola plánovaná spolu s pozorovateľkou (učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov anglický 

jazyk a literatúra pre 5. – 12.); plánovanie hodiny prebehlo v spolupráci pozorovateľky 

a Aleny, príprava materiálov a plánu hodiny trvala približne 240 minút. 

Chyby: chýbal priestor pre dôkladnejšiu fixáciu nového učiva, časový manažment hodiny 

preexponovaný, je to výsledok nedostatočnej erudície v oblasti odborne predmetovej 

a psychodidaktickej (pozorovateľka). Učiteľka Alena nemá dostatočné jazykové znalosti, 

absentujúca odbornosť v metóde CLIL, absentujúca odbornosť v oblasti vyučovania cudzích 

jazykov. 
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Príloha 4 

Návrh odporúčaného modulu špecializácie Anglický jazyk s didaktikou  pripravený komisiou 

pre cudzie jazyky v zastúpení : Hanesová, Straková, Pokrivčáková, Lojová In Transformácia 

vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva, s. 82. 

 

 
 

 

 


