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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: formatívne hodnotenie, klady žiaka, sebahodnotenie, objektivita hodnotenia 

a klasifikácie 

 

Stretnutie bolo zamerané na spôsoby hodnotenia výsledkov žiakov pri čiastkových úlohách 

a výslednej polročnej klasifikácii. 

 

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

 spôsoby hodnotenia a klasifikácie 

 orientácia na žiaka 

 portfólio, sebahodnotenie, rozvíjajúce hodnotenie, objektivita hodnotenia a klasifikácie 

 diskusia  

 

Cieľom hodnotenia a klasifikácie je poznávanie, posudzovanie a hodnotenie edukačného procesu 

a jeho aktérov. Je to dôležitá činnosť pre učiteľa, žiaka i rodiča; môže byť motiváciou k ďalšej 

činnosti, ale i výstrahou. Počas polročnej práce klubu učiteľov humanitných predmetov boli nimi 

okrem klasifikácie známkou používané aj inovatívne formy hodnotenia, ktorých priamym účastníkom 

bol žiak sám. Učitelia sa snažili vyzdvihnúť pozitíva daného žiaka, a tým ho motivovať k lepším 

výkonom. Vzhľadom na možnosť modifikovať jednotlivé úlohy so zameraním na určitú zložku 

jazyka (alebo humanitného predmetu) a pritom sa prispôsobovať edukačným cieľom, potrebám žiaka 

a možnostiam dištančného štúdia, pedagógovia používali nasledovné hodnotenie: sebahodnotenie, 

portfólio, vrstovnícke hodnotenie, rozvíjajúce  a formatívne hodnotenie.  

Členovia klubu v diskusii pozitívne hodnotili aktívnu účasť žiakov na samotnom hodnotení, čo 

v značnej miere prispelo k ich motivácii, flexibilite a zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Tiež si 
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vymenili skúsenosti s aktivitou a zapojenosťou žiakov z jednotlivých tried do foriem dištančného 

vzdelávania a ich následným čiastkovým hodnotením a hodnotením pri polročnej klasifikácii. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vzhľadom na medzipredmetové vzťahy, využívanie aktivizujúcich metód vyučovania, IKT vo 

vyučovacom procese, rôznych motivačných úloh bolo nevyhnutným výstupom častejšie hodnotenie 

zo strany učiteľa aj žiaka. Žiaci získali lepší prehľad o dosiahnutých výsledkoch, o svojom 

vzdelávacom progrese, ale i o prípadných nedostatkoch. Slovné hodnotenie jednoznačne prispelo 

k aktívnejšej účasti žiaka na vyučovacom procese, k rozvoju kritického myslenia a verbálnych 

zručností. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Katarína Ružičková 

15. Dátum 09.02.2021 

16. Podpis  

 

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Peter Izsóff 

18. Dátum 10.02.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

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:  Klub  uč iteľov humanitných predmetov  

 

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 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


