
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 
4. Názov projektu Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy v Hotelovej akadémii Prešov na 

základe potrieb trhu práce 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ABR5 
6. Názov pedagogického klubu  Klub IT zručnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 25. 10. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, 

učebňa F4 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Daniela Vargová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-

kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/ 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• Analýza, hodnotenie žiakov, formatívne hodnotenie, sumatívne hodnotenie 

Krátka anotácia: 

• na stretnutí klubu sme rozoberali rôzne spôsoby hodnotenia žiakov, charakterizovali sme 

sumatívne hodnotenie a formatívne hodnotenie.  Diskutovali sme o technikách formatívneho 

hodnotenia, ako využívame sebahodnotenie, vzájomné hodnotenie žiakov. Nemali by sme 

porovnávať výkon žiaka s inými žiakmi v triede, ale žiaka by sme mali sledovať individuálne, 

či jeho výkon stagnuje, alebo sa zlepšuje v porovnaní so sebou samým.  



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

1. Sumatívne hodnotenie 

2. Formatívne hodnotenie 

3. Diskusia o používaných technikách hodnotenia na jednotlivých predmetoch 

Hlavná téma stretnutia:  

Analýza nástrojov hodnotenia žiakov 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Hodnotenie výkonu žiakov patrí k najzložitejším častiam vyučovacieho procesu. Učiteľ pri ňom musí 

rešpektovať objektivizujúce kritériá hodnotenia v súlade so psychologickými zásadami, zásadami 

primeranosti, individuálneho prístupu a pod. 

Členka klubu p. Kolenková v krátkosti vysvetlila rozdiel medzi sumatívnym a formatívnym 

hodnotením. Sumatívne hodnotenie je spojené s klasifikáciou a známkovaním, to je to tradičné 

hodnotenie. Formatívne hodnotenie je zamerané na podporu ďalšieho efektívneho učenia žiakov. Jeho 

cieľom je poskytnúť žiakom užitočnú spätnú väzbu. Je to hodnotenie, ktoré pomáha žiakovi sa 

zlepšovať  a ďalej  vzdelávať. Učiteľovi zas napomáha vylepšovať a modifikovať vyučovacie metódy. 

Medzi techniky formatívneho hodnotenie patria: 

Kvízy - žiaci pripravia otázky k preberanému učivu, potom si navzájom dávajú kvíz, hodnotia a 

korigujú nesprávne odpovede. 

Prieskum - Žiaci píšu odpovede na otázky napríklad: Čo sme robili na hodine? Prečo sme to robili?  

Čo som sa dnes naučil? 

Vzájomná kontrola domácich úloh alebo vzájomná kontrola písomiek - žiaci si vymenia zošity a 

vzájomné si skontrolujú správnosť odpovedí.  

Spýtaj sa troch a potom mňa - skôr ako požiada žiak o pomoc učiteľa pri riešení úloh, musí sa spýtať 

troch spolužiakov, či poznajú správne riešenie. 

Opakujme si spolu - žiak žiakovi kladie otázky. 

Techniky pre sebahodnotenie - čo si pamätám z tejto lekcie, aké nové pojmy poznám, odkiaľ mám 

zdroje informácií, .. 

Existuje veľa aktivít a nástrojov na formatívne hodnotenie, ktoré je potrebné používať, aby žiaci 

napredovali a neučili sa iba pre testovanie.  

Členovia klubu hľadali pozitíva i negatíva sumatívneho a formatívneho hodnotenia. Niektorí členovia 

dospeli k záveru, že nie vždy sa dá formatívne  hodnotenie použiť, resp. žiaci  musia vedieť pracovať 

v skupinách, je potrebné ich naučiť správne formulovať otázky a dôsledne opravovať prácu svojho 

spolužiaka. Zhodli sa aj na tom, že sumatívne hodnotenie je stále pre žiakov (i rodičov) dôležité, viac 

ich „osloví“ ako formatívne. S takýmto hodnotením je potrebné začať už v základnej škole, aby si na 

to žiak zvykol a konštruktívne pracoval na svojom osobnostnom a vedomostnom raste. 

13. Závery a odporúčania: 

 

1. Uplatňovať techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovacom procese. 

2. Dávať dôraz na komunikáciu medzi žiakom a učiteľom a žiakmi navzájom. 

3. Pravidelne vyhodnocovať práce žiakov, a tak im poskytnúť spätnú väzbu, v čom majú 

nedostatky a kde sa majú zlepšovať. 

4. Podporovať zodpovednosť študentov za vlastné učenie sa. 
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