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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: hodnotenie výsledkov, spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov, výmena skúseností   

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými 

známkami pri polročnej klasifikácií. 

 

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

 všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu  

 hodnotenie prospechu čiastkovými známkami 

 postup pri hodnotení prospechu 

 diskusia k návrhom  

 

Základnou témou stretnutia pedagogického klubu bolo hodnotenie výsledkov žiakov. 

Členovia klubu na stretnutí sa zhodli, že hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Žiak sa v procese 

výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok 

hodnotenia. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné 

a celkové hodnotenie: 

a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť, 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
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b) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje na konci 

prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 

Na základe svojich pedagogických skúseností učiteľ v procese hodnotenia uplatňuje primeranú 

náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva žiaka a humánne sa správa voči nemu. 

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré 

dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, ochota spolupracovať a správanie 

žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. 

Členovia klubu si vymieňali skúsenosti so získavaním podkladov na hodnotenie žiakov 

z elektrotechnických predmetov. Zhodli sa na najčastejších prostriedkoch získavania podkladov a to:  

a) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

b) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické) a testami, 

c) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

Podľa hodinovej dotácie jednotlivých predmetov je žiak skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Pri 

dotácii 1 hodina týždenne je to najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. 

Súčasná situácia počas dištančného vzdelávania obmedzuje niektoré metódy získavania podkladov 

ku klasifikácii a vzhľadom na možnosti a časovú náročnosť je ústne skúšanie nahrádzané písomným 

preskúšaním, prípadne priebežnými testami vedomostí. 

Všetci členovia klubu si vedú evidenciu o každom hodnotení žiaka a zapisujú hodnotenia do 

elektronickej žiackej knižky jednotlivého žiaka. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu sa dohodli, že súčasťou súhrnného spôsobu hodnotenia vzdelávacích výstupov 

čiastkovými známkami pri koncoročnej klasifikácií bude aj sebahodnotenie žiaka. Rovnako sa zhodli, 

že takýto štýl hodnotenia je výborná príprava žiakov maturitných ročníkov na praktickú časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky. Ďalej sa zhodli, že pri hodnotení jednotlivca sa uplatní  primeraná 

náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa zhodnotia komplexne, zoberie sa do úvahy 

vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa budú rešpektovať jeho ľudské práva. Hodnotenie je 

motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého 

sebavedomia žiaka. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  09. 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. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


