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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, hodnotenie, výchovno-vzdelávacie výsledky, online 

hodiny  

 

Téma stretnutia:  

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov s prihliadnutím na výsledky medzinárodných 

meraní.  

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za predmety ADK, INF, RJ za 2. polrok  

školského roka 2020/2021 počas dištančného vzdelávania.  

 

Krátka anotácia  

 

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť vzdelávacie výsledky za 2. polrok školského roka 2020/21 

a porovnať s výsledkami za 1. polrok.  

Zvyšovanie efektívnosti a kvality vyučovacieho procesu je úzko spojené s kontrolou 

vyučovacieho procesu. Možno ich dosiahnuť odstránením nedostatkov, realizáciou všetkých 

funkcií skúšania a hodnotenia, ktoré rešpektujú nielen zákonitosti vyučovacieho procesu, ale aj 

individualitu žiaka. 



12. Hlavné body: 

 

1. Metodický pokyn k hodnoteniu a klasifikácii žiakov SŠ č. 2/2011 a Interná smernica  

o klasifikácii a hodnotení žiakov. 

2. Metódy a spôsoby hodnotenia žiakov – výmena skúseností  

3. Porovnanie vzdelávacích výsledkov žiakov podľa jednotlivých predmetov za 1. a 2. polrok     

školského roka 2020/2021 

4. Diskusia 

 

V úvode stretnutia sme si pripomenuli Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  

v prepojení na našu internú smernicu hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch (ADK, INF, 

RJ).  

Rozprávali sme o používaných metódach a spôsoboch hodnotenia žiakov počas dištančného 

vzdelávania. Konštatovali sme, že dištančné vzdelávanie má množstvo nevýhod oproti 

prezenčnému, hlavne v oblasti dôveryhodnosti výsledkov žiakov. On-line priestor poskytuje 

možnosti, ktoré učiteľ niekedy nedokáže overiť a skontrolovať, či žiak pracuje samostatne bez 

pomoci. Problémy žiakom spôsobuje aj ich technické vybavenie a pripojenie na internet. Mnohí 

žiaci sa pripájali na hodiny len cez mobilný telefón. Stáva sa, že ak žiak je vyvolaný k ústnej 

odpovedi, vyhovorí sa na technický problém (nefunguje mikrofón alebo mu vypadáva  

internetové pripojenie). 

Z diskusie vyplynulo, že učitelia využívajú na overovanie vedomostí žiakov on-line testy 

vytvorené v EduPage, zadávanie domácich úloh cez EduPage, projektov, zdieľanie prezentácii, 

ústne odpovede.  

V rámci koncoročnej klasifikácie budeme uplatňovať u žiakov aj možnosť sebahodnotenia 

svojej práce počas dištančnej formy vzdelávania. Pri porovnaní výsledkov s 1. polrokom 

nedošlo k výraznej zmene v prospechu žiakov. Niektorí žiaci poľavili v učení, stratili motiváciu, 

niektorým  nevyhovoval tento spôsob učenia, hlavne problém samostatne pracovať, iným zasa 

tento spôsob vyhovoval. Na druhej strane si žiaci a aj učitelia zdokonalili IT zručnosti. Učitelia 

počas tejto formy vyučovania si vypracovali množstvo úloh, on-line testov, ktoré budú môcť 

použiť aj počas prezenčného vyučovania. 

 

13. Závery a odporúčania:  

 

Zo stretnutia klubu písomných komunikačných zručností vyplývajú nasledujúce závery  

a odporúčania: 

 

- oboznámiť žiakov s kritériami a spôsobom hodnotenia a ich dodržiavanie pri hodnotení 

- vymieňať si navzájom skúseností z hodnotenia žiakov, hľadať spôsoby vylepšenia,  

- medzi učiteľmi zdieľať ukážky online testov z jednotlivých predmetov v školskej online 

knižnici, vo One Drive, v MS Teams  

- pravidelne vyžadovať od žiakov spätnú väzbu (vypracovanie domácich úloh, cvičných 

testov...) zameranú na upevnenie učiva 

- pri hodnotení úloh je potrebné vkladať aj komentáre k vypracovaniu, aby žiak vedel, kde 

urobil chybu, poprípade dať mu možnosť úlohu prepracovať 

- sledovať dochádzku na on-line hodinách a zapájanie sa žiakov do aktivít počas hodiny  

- viesť žiakov k samohodnoteniu svojho výkonu, rozvíjať v nich schopnosť hodnotenia iných 

(napr. pri ústnom skúšaní)  
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