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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: projektové vyučovanie, hodnotenie výstupov žiakov, hodnotenie čiastkových úloh, 

sebahodnotenie 

 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na  určenie postupu hodnotenia zadaných projektov. 

 

 

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

 

Hlavné body: 

 kritériá hodnotenia projektov, 

 hodnotenie čiastkových úloh, 

 diskusia. 

 

Téma stretnutia:  Hodnotenie výstupov žiakov 

 

Zhrnutie priebehu: 

Členovia klubu na stretnutí predložili svoje návrhy hodnotenia jednotlivých častí projektu. Zhodli sa, 

že na rozdiel od iných foriem preverovania študijných výsledkov je hodnotenie projektu náročnejšie. 

Práca na projekte, často dlhodobá, musí byť adekvátne ohodnotená, avšak komplexnosť projektu 

hodnotenie neuľahčuje. Bodovanie a obmedzenie sa na hľadanie chýb nie je práve optimálnou 

metódou.   

Na základe svojich skúseností z vlastných projektov, ktoré členovia robili v rámci svojich odborných 

predmetov navrhli spôsob hodnotenia uplatnením metódy 3S – Splnenie, Správnosť, Súhrn. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2


Splnenie -  vyjadruje, či žiaci dokončili danú úlohu, či ju skompletizovali a odovzdali, či daná 

čiastková úloha spĺňa zadanie (čiže sú splnené práve tie kritériá, ktoré boli stanovené na začiatku 

projektu). V rámci toho kritéria sa bude hodnotiť – rozsah, obsah (dodržanie témy, obsiahnutie 

zadania), obrazový  materiál  (použité obrázky, grafy atď.) a samozrejme samostatné spracovanie 

textu – text by nemal byť mechanicky skopírovaný, formátovanie textu podľa zadania a využívanie 

odbornej literatúry. Váha danej časti projektu bude 0,4 (40 bodov). 

Správnosť – V rámci kritérií správnosti bude hodnotená správnosť textového materiálu (vhodný 

výber, správne prevedenie praktickej úlohy a jej popis,  správne gramaticky, lexikálne spracovaný 

cudzojazyčný text a pod.), vhodný výber obrazového materiálu – tematicky, alebo názorná 

fotodokumentácia praktickej úlohy, správne spracovaná grafická úprava najmä pri výrobných 

výkresoch., prínos,  nové  informácie,  obohacujúce informácie vzhľadom na daný technický odbor, 

kvalita vyrobeného výrobku – dodržanie rozmerov, povrchová úprava,  využiteľnosť výrobku v praxi, 

prezentácia – samostatná (nečíta, hovorí spamäti), zrozumiteľná (spolužiaci rozumejú), názorná, 

úroveň prejavu. Tejto časti hodnotenia projektu členovia klubu pridelili váhu 0,5 (50 bodov). 

Súhrn -  V tejto časti ide viac-menej o subjektívne hodnotenie zo strany spolužiakov, samotného žiaka 

a učiteľa, hodnotiť by sa malo či žiak rozumie téme, dokáže odpovedať na otázky učiteľa, 

spolužiakov, tvorivosť, vlastný prístup k problému, a pod. Tejto časti hodnotenia projektu členovia 

klubu pridelili váhu 0,1 (10bodov).  

Členovia klubu sa dohodli, že súčasťou súhrnného hodnotenia bude aj sebahodnotenie žiaka – 

riešiteľa projektovej úlohy. 

Rovnako sa zhodli že takýto štýl hodnotenia je výborná príprava žiakov maturitných ročníkov na 

praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery:  

Návrh kritérií hodnotenia pri projektovom vyučovaní je oveľa náročnejší ako pri klasickom 

vyučovaní. Veľmi dôležitú úlohu tu hrá samostatnosť žiakov a ich prístup k realizácii celého projektu. 

nakoľko je projekt časovo náročnejší a jeho riešenie sa skladá z niekoľkých etáp, musí žiak k riešeniu 

pristupovať rovnako aktívne vo všetkých fázach, aby splnil všetky podmienky na realizáciu.   

 

Odporúčania: 

Zjednotiť kritériá hodnotenia projektov žiakov v treťom a vo štvrtom ročníku. Celkový počet za 

projekt je 100 bodov. Pri hodnotení spracovania textovej časti projektu – formálna úprava- pravopisné 

chyby, slovosled by mali vyučujúci brať do úvahy žiakov ŠVVP. Stupnica hodnotenia je v súlade so 

stupnicou schválenou v PK OP na príslušný školský rok : 

100 až 90 bodov – 1  (výborný) 

  89 až 75 bodov – 2  (chválitebný) 

  74 až 50 bodov – 3  (dobrý)   

  49 až 25 bodov – 4  (dostatočný) 

menej ako 25 bodov – 5  (nedostatočný) 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  
1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  
Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  K lub  techn icke j  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  01.12. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Jana Hollá  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Šefan Nap  SOŠ technická Tlmače 

3 Bc. Miroslav Bernát  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Róbert Lacko  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Alexander Gábor  SOŠ technická Tlmače 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1    

 


