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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: 

• Hodnotenie a klasifikácia žiakov, vzdelávacie výsledky, spôsoby hodnotenia, kritéria 

hodnotenia. 

Krátka anotácia: 

• Počas stretnutia sme hodnotili a analyzovali vzdelávacie výsledky za 1. polrok školského 

roka 2021/22 v jednotlivých predmetoch. Členmi klubu sú vyučujúci z rôznych 

predmetových komisií na škole.  

 



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

1. Všeobecné zásady hodnotenia žiakov. 

2. Diskusia - porovnanie vzdelávacích výsledkov žiakov, dochádzka, návrhy na 

komisionálne skúšky, výsledky u intaktných žiakov 

 

Hlavná téma stretnutia:  

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Pri hodnotení žiakov sa riadime Metodickým pokynom č. 21/2011, ktorý upravuje postup hodnotenia 

a klasifikácie žiakov stredných škôl. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je 

systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností 

podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov.   

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku v zmysle Smernice riaditeľa školy pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov Hotelovej akadémie v Prešove.  

Pravidlá, ktoré dodržiavame pri hodnotení: 

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne.  

2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka.  

4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo.  

5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a 

pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov rôznych 

činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby so psychologickými a 

sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne.  

9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po  

vzájomnej dohode.  

10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu.  

11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. 

 

V predmete informatika hodnotíme najmä schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy, 

schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných 

a komunikačných technológií. Po minuloročnom dištančnom vzdelávaní sme sa zamerali hlavne na 

preverovanie praktických zručností pri práci s počítačom a odstraňovanie zistených nedostatkov.  

V tomto polroku sme učili prevažne prezenčne, čo teda všetci vyučujúci považujeme za výhodu a 

prínos pre žiaka z hľadiska množstva naučeného a vysvetleného obsahu učiva. Učiteľ v triede má 

žiakov pod lepším dohľadom ako pri online vyučovaní, vie lepšie udržať pozornosť. Výsledky testov 

a písomiek písaných v škole považujeme za objektívnejšie ako boli minulý rok.  Teda aj výsledné 

známky zodpovedajú realite.  

Na začiatku v septembri sa u žiakov prejavovala slabá výdrž, únava a nesústredenosť na posledných 

vyučovacích hodinách. Odvykli si od systematickej práce. Napriek tomu radi chodili do školy a 

oceňovali kontakty so spolužiakmi a učiteľmi. Dochádzku preto ovplyvňovala nariadená karanténa, 

len v malých výnimkách nezáujem o školu. Postupne sa žiaci dostali do riadneho pracovného tempa. 

V diskusii sme uviedli konkrétne mená problémových žiakov, s akými problémami sa učitelia 

stretávajú a u koho je predpoklad, že bude musieť konať komisionálne skúšky.  

Hodnotili sme výsledky aj u intaktných žiakov - ich vrodené nedostatky sú často vyvážené 

pracovitosťou, aktívnym prístupom k svojím povinnostiam. Ich študijné výsledky sú uspokojivé.  

Vo všeobecnosti môžeme zhodnotiť, že vyučovacie ciele boli za tento polrok splnené.  



13. Závery a odporúčania: 

 

Z hodnotenia dosiahnutých polročných vzdelávacích výsledkov vyplývajú tieto odporúčania: 

 

1. Žiakov oboznamovať s kritériami hodnotenia a spôsobom hodnotenia. 

2. Viesť žiakov k sebahodnoteniu a reflexii, aby spoznávali, v akej oblasti sa musia ešte 

zlepšovať. 

3. V prípade dištančného vyučovania udržať disciplínu a záujem o predmet, klásť dôraz na to, 

že aj online hodiny sú rovnocenné s bežným vyučovacím procesom, napríklad 

prideľovaním hodnotených domácich úloh, zadaní.  

4. Využiť prostredie Edupage a jeho knižnicu na zdieľanie testov a pracovných úloh medzi 

kolegami, ktorí vyučujú ten istý predmet.  
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