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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: metódy a formy hodnotenia,  čiastkové a výsledné hodnotenie, efektívnosť hodnotenia 

v dištančnom vzdelávaní, zásady hodnotenia 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami 

a pri polročnej klasifikácii vo vyučovaní odborných predmetov na našej škole. Dôležité je uvedomiť si 

rozdiel v zložitosti jednotlivých zadaní, úloh a testov, analyzovať súčasné využívanie foriem a metód 

čiastkového a výsledného hodnotenia vo vyučovaní a zistiť na základe výmeny skúseností, ktoré 

z metód hodnotenia sa pri dištančnom vzdelávaní najviac osvedčili. 

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

            Z hľadiska možných spôsobov hodnotenia v rámci odborných predmetov sme v klube 

diskutovali, analyzovali a porovnávali hodnotenia rôznych foriem zisťovania teoretických 

a praktických vedomostí žiakov. Členovia klubu prostredníctvom EduPage predstavili ostatným 

členom konkrétne domáce úlohy zadávané žiakom v dištančnom vzdelávaní a ich výsledky hodnotenia. 

Išlo najmä o praktické cvičenia, zadania, testy a pracovné listy.  Porovnávali sme rôzne škály 

hodnotenia podľa zložitosti zadaných úloh, a podľa váh pri hodnotení jednotlivých zadaní. Zhodli sme 

sa spoločne na niektorých úpravách hodnotenia pri úlohách a to podľa rozsahu a obtiažnosti obsahu 

skúšanej látky. 

V diskusii a odovzdávaní si osobných skúseností medzi členmi sme vychádzali zo všeobecných zásad 

hodnotenia a klasifikácie žiakov, ako: 

1) Systematické hodnotenie vedomostí a zručností musí byť podľa učebných osnov a štandardov. 

2) Hodnotenie má mať motivačnú, informatívnu a korekčnú funkciu. 

3) Žiak má právo vedieť, čo a ako sa bude hodnotiť a aký je výsledok objektívneho hodnotenia. 

4) Vykonávať sa má priebežná (čiastková) a súhrnná  klasifikácia (na konci každého polroka).  

5) Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a berie sa do úvahy aj úsilie žiaka (podpora 

zdravého sebavedomia). 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
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6) Pri písomných prácach je vhodné pri známke uviesť slovný komentár o nedostatkoch a pozitívach. 

 

V diskusii sme kládli dôraz aj na to, že  každý učiteľ si má viesť evidenciu o hodnotení žiaka v priebehu 

školského roka, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a informovať zákonných zástupcov. Naši 

učitelia si zapisujú známky do učiteľského zápisníka, do triednej knihy a do internetovej žiackej knižky. 

V prípade, že žiak dosahuje priebežne zlé študijné výsledky a počas dištančného vzdelávania 

nespolupracuje s vyučujúcim, ten to písomne oznámi do správy rodičovi cez EduPage. 

Žiak môže byť skúšaný rôznymi formami – ústne (napr. cez platformu Zoom), písomne alebo prakticky, 

a z vyučovacieho predmetu s 1 hodinovou dotáciou za týždeň to musí byť minimálne 2x za polrok. 

Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok klasifikácie so zdôvodnením (pri testoch cez EduPage do 

poznámky). Pri ústnom skúšaní ihneď po odpovedi a pri písomných skúškach a praktických činnostiach 

oznamuje žiakovi hodnotenie do 14 dní. Jednotlivé úlohy rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský 

rok, termín prác a úloh naplánuje a môže ich oznámiť vopred.  

Pred súhrnnou klasifikáciou berie vyučujúci na zreteľ všetky známky z predmetu,  posúdi aj prejavy 

žiaka a kvalitu jeho práce počas celého klasifikačného obdobia. Dôležitá je aj jeho zodpovednosť, 

snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať. Do úvahy sa berie nie len priemer získaných 

známok, ale prihliada sa aj na ich dôležitosť a váhu.  

Každý člen klubu vyhodnotil prípravu a prácu žiakov, úroveň vypracovaných domácich úloh a cvičení. 

Prehodnotili a porovnávali sa dosiahnuté výsledky, pozitíva, aj negatíva, ako aj opakujúce sa chyby.  

- Praktické cvičenia - žiakom boli zadávané príklady zamerané na potreby praxe a využívanie 

teoretických poznatkov.  

       -     Na základe vzájomnej diskusii členovia navrhli úpravy niektorých zadaní - podľa výsledkov 

žiakov a porovnaním ich práce, navrhli uvádzanie odkazov na webstránky, kde si žiaci môžu doplniť 

vedomosti. Zhodli sme sa na tom, že kritériá hodnotenia by mali byť žiakom známe  pred vypracovaním 

úlohy a praktického cvičenia, príp. by mali byť uvedené v učebnom materiáli.    

        -    Hodnotenie žiakov z pracovných listov, cvičení a zadaných úloh - porovnávali sme úroveň 

dosiahnutých vedomostí žiakov, hodnotili sme, či sa prostredníctvom náučných prednášok a videí, 

spracovaných učív a pracovných listov rozšírili ich vedomosti a znalosti. Porovnali sme zlepšenie v 

jednotlivých triedach a odborných predmetoch. 

13. Závery a odporúčania: 
 

             Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť používať 

najoptimálnejšie formy a kombinácie hodnotení, ktoré prispievajú k lepším študijným výsledkom 

žiakov. Na čiastkové hodnotenia počas školského roka sa väčšinou používa stupnica 1 – 5 (výborný až 

nedostatočný), hodnotenie závisí od formy skúšania, náročnosti úlohy, rozsahu a času na prípravu. 

Vhodné je v prípade praktických úloh z odborného výcviku, alebo skupinových úloh na teoretickom 

vyučovaní použiť aj slovné hodnotenia – formatívne.  

Čo sa týka komplexného hodnotenia na konci klasifikačného obdobia, nie je správne a objektívne 

stanoviť známku z predmetu na základe aritmetického priemeru čiastkových známok, pretože každá 

z nich má inú váhu.           
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  23. 02. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Matuška Igor  SES a.s. Tlmače 

    

    

 


