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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: kritéria hodnotenia, prezenčná a dištančná forma vyučovania, digitálna 

gramotnosť, dosiahnuté IKT zručnosti, diskusia,  

Téma: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

Krátka anotácia 

Cieľom stretnutia klubu IT zručností bolo objektívne zhodnotiť dosiahnuté výsledky vo 

vzdelávaní za II. polrok 2020/2021. V diskusii sme porovnávali efektívnosť vyučovania počas 

dištančnej a prezenčnej formy, hodnotili vplyv dištančnej formy na digitálne zručnosti, hodnotili 

adaptáciu žiakov v máji po nástupe do školy. Hodnotili sme osvojovanie si učiva žiakmi 

a plnenie tematických plánov.  Porovnávali sme svoje zistenia, radili si vzájomne ako hodnotiť  

problémových žiakov, či ide o zdravotné problémy, technické alebo rodinné.   
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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 dosiahnutých výsledkov  

V úvode stretnutia koordinátorka klubu Ing. Daniela Vargová oboznámila členov klubu s témou 

stretnutia. Typický pre tento školský rok bol veľký posun v používaní prostriedkov IKT na 

vyučovaní vďaka dištančnej forme. Dištančná forma trvala približne 7 mesiacov a preto technika 

sa stala nevyhnutným prostriedkom pri vzdelávaní. Už predchádzajúci školský rok sme na škole 

implementovali Office365 a MS Teams.  Nezvyšovali sa tak digitálne kompetencie len u žiakov, 

ale aj v pedagogickom zbore. Ako sa vyvíjal produkt MS Teams, tak sme aj my v rámci klubov 

oboznamovali s novinkami v programe a nastaveniami programu. Online vyučovanie sme 

dopĺňali dištančnými úlohami a poskytovaním učebných materiálov v prostredí Edupage.  

Už počas dištančnej formy sa vyskytli u niektorých žiakov problémy s odovzdávaním zadaní – 

hľadali sa príčiny, či technické, rodinné alebo u samotného žiaka. Samostatnosť žiakov pri 

vypracovaní úloh je otázna. Zo zistení od samotných žiakov vieme, že testy sa vypĺňali napríklad 

cez počítač a správne odpovede zverejňovali cez sociálne siete. V niektorých prípadoch pomoc 

rodičov alebo členov rodiny bola neprimeraná – rodičia pomáhali vypracovať zadania. Teda 

o objektívnosti hodnotenia počas dištančnej výučby nemožno hovoriť. Po návrate na prezenčné 

vyučovanie sme zistili, že niektorí žiaci sú hodnotení lepšie a to hodnotenie neodráža ich 

skutočne nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Nedostatky sa objavili hlavne v praktických 

zručnostiach – chýba žiakom prstoklad na hodinách ADK.  Na hodinách INF  je horšia orientácia 

v menu programov – teda chýba opakovanie a precvičovanie učiva. Miera osvojenia učiva si 

žiakmi maturitného ročníka sa nedala overiť na prezenčnom vyučovaní.  

Po nástupe na prezenčnú formu sa pokračuje v preberaní učiva ďalej podľa tematických plánov, 

učitelia sa zameriavame na prebratie základného učiva, aby žiakom nechýbali základy do 

vyšších ročníkov. Zhodli sme sa, že nemá zmysel znova preskúšavať učivo z 

obdobia dištančného vzdelávania, ani sa to časovo nestíha, ani nie je vhodné neprimerane 

zaťažovať žiakov. Známkam nadobudnutým v škole dávame vyššiu váhu. Na konci roka sa  

radšej zameriame na tvorbu dobrej triednej klímy, zaujímavými aktivitami na hodinách, aby sme 

neznechutili žiakom radosť z návratu do školy.  

13. Závery a odporúčania: 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania:  

➢ pokračovať v preberaní učiva podľa TVVP 

➢ aj napriek zisteniam o nie celkom objektívnom hodnotení počas dištančnej formy tieto známky 

akceptujeme, počas prezenčnej formy odporúčame prideľovať známky s vyššou váhou 

➢ žiakom so zdravotnými problémami chýbajúcimi v škole je potrebné prideliť dištančné úlohy 

cez Edupage, aby mohli byť klasifikovaní na konci roka.  
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