
 

 

 

   

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: M-SLOde023 Názov predmetu: Školský časopis/rozhlas 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 4 h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100 % priebežného hodnotenia 
Študenti absolvujú v cvičnej škole stáž v rozsahu 4 hodín a vypracujú záznam (reflexiu) podľa vopred 
stanovených kritérií (ohodnotí ju metodik katedry).  
Cvičný učiteľ zhodnotí participáciu študentov počas ich stáže v cvičnej škole.  
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa participácie učiteľa slovenského 
jazyka na príprave školského časopisu/rozhlasového vysielania v cvičnej škole. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Koncepcia, štruktúra, obsahové zameranie časopisu/rozhlasového vysielania. 
2. Organizácia práce v školskom časopise/rozhlase. 
3. Participácia študenta (stážistu) na tvorbe školského časopisu/rozhlasového vysielania (posúdenie 
príspevkov, ich zaradenie, korekcia). 

Odporúčaná literatúra: 
TUŠER, A. a kol. 2005. Vydávame školský časopis. 2., rozšírené vyd. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej 
univerzity vo Zvolene. 146 s. ISBN 80-85136-34-1.  
KÁZIK, M. 2013. Školská rozhlasová relácia ako forma pedagogickej komunikácie. Osvedčená 
pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 42 s. 



 

 

FINDRA, J. 2004. Štylistika slovenčiny. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 320 s. ISBN 80-8063-142-5. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
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