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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: kritéria hodnotenia, digitálna gramotnosť, dosiahnuté IKT zručnosti, diskusia,  

Téma: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

Krátka anotácia 

Na stretnutí klubu IT zručností sme sa snažili objektívne zhodnotiť dosiahnuté výsledky vo 

vzdelávaní za II. polrok 2021/2022. V tomto polroku boli žiaci vyučovaní prezenčnou formou.  

Hodnotili sme osvojovanie si učiva žiakmi, plnenie tematických plánov, vplyv pandémie na 

dochádzku žiakov a tempo preberania učiva. Cieľom hodnotenia je poskytnúť spätnú väzbu 

žiakovi a rodičom, ako žiak zvláda stanovený obsah a rozsah učiva a v akých oblastiach sa má 

zlepšovať. Hodnotenie má pôsobiť aj motivačne do ďalšieho školského polroka. Porovnávali 

sme svoje zistenia, radili si vzájomne v prípade problémových situácií.   

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Úvod – privítanie členov klubu a predstavenie témy stretnutia 

2. Diskusia – hodnotenie vzdelávacích výsledkov, výmena skúseností 

3. Záver – zhodnotenie úrovne používania IKT na hodinách 

1. V úvode stretnutia koordinátorka klubu Ing. Daniela Vargová oboznámila členov klubu 

s témou stretnutia.  Pri hodnotení výchovnovzdelávacích výsledkov sa riadime metodickým 

pokynom č. 21/2011 MŠVVaŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Zároveň každá predmetová komisia má vypracované interné kritéria hodnotenia, ktoré 

zohľadňujú špecifiká jednotlivých predmetov.  

2. Mieru osvojenia si nového učiva sme preverovali hlavne testovaním žiakov, ústnym 

skúšaním, vypracovaním projektov. Niektorí vyučujúci pri výučbe uplatňujú aj princípy 

formatívneho hodnotenia. Po dištančnej forme zisťujeme, že musíme u žiakov rozvíjať 

komunikačné schopnosti. Úroveň dosiahnutých vedomostí u žiakov je dobrá. Napriek tomu 

sme skonštatovali, že je aj veľa žiakov, ktorí sa na vyučovanie pravidelne nepripravujú a 

výsledky ich práce nezodpovedajú úsiliu, ktoré vyučujúci vynaložia vo vzdelávacom procese. 

So žiakmi, ktorí majú povolený individuálny učebný plán, je niekedy komunikácia ťažšia. 

Napríklad sa zabudnú pripojiť na online hodinu, aj keď sú vopred dohodnutí a majú v 

kalendári plánovanú hodinu v Teamse. Plánované komisionálne preskúšanie preverí, či sú 

ich vedomosti dostatočné. V prípade integrovaných žiakov sa v tomto polroku nevyskytli 

väčšie problémy. Vyučujúci pristupujú k hodnoteniu individuálne ku každému žiakovi a 

prihliadajú na úľavy, ktoré odporúča psychológ. Závažné problémy v správaní sa tento polrok 

nevyskytli, iba bežné, ktoré vie vyriešiť triedny učiteľ. Väčším problémom sa ukazuje školská 

dochádzka. Vo februári a marci sme ešte pociťovali dôsledky pandémie, kedy žiaci museli 

ostávať v karanténe. Museli sme vo väčšej miere sa vracať k tomu istému učivu a opakovať 

učivo. Napriek tomu sa darí dodržiavať tematické plány hodín a nikto nemešká s učivom.  

3. Čo sa týka využívania IKT vo vyučovacom procese, učitelia na hodinách stále viac cvičení 

alebo úloh riešia pomocou mobilov, tabletov. Tvorba testov v Edupage je pre učiteľov už 

samozrejmosťou. Momentálne sa zriaďujú na škole 2 jazykové laboratóriá. Čaká nás 

zaškolenie na prácu s nainštalovaným softvérom v týchto učebniach. Skvelou pomôckou do 

budúcna je SW na správu učební, kedy učiteľ má možnosť podrobne monitorovať prácu žiaka 

na počítači. V učebni F2 bol v máji inštalovaný systém NEXINEO a do učebne F3 do konca 

roka bude nainštalovaný WINPCGUARD. 

13. Závery a odporúčania: 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania:  

➢ žiakov je potrebné objektívne hodnotiť, nielen známkou, ale aj slovne vysvetliť žiakovi, ktoré 

úlohy resp. odpovede má správne, prípadne kde sa dopustil chyby, v ktorých oblastiach od 

neho očakávame zlepšenie,  

➢ hodnotenie má pôsobiť povzbudzujúco a motivačne, aby sme prispievali k tvorivej školskej 

atmosfére a celkovému rozvoju osobností žiakov 

➢ kľúčom k dobrému prospechu a výsledkom je pravidelná dochádzka do školy. 
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