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Manažérske zhrnutie: 
 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK). Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  

 

Kľúčové slová 

Administratíva a korešpondencia, IKT, Ruský jazyk. Formatívne hodnotenie.  Škola 21. 

storočia. 

Téma stretnutia:  

 

Úvod do formatívneho hodnotenia. Príprava nástrojov formtívneho hodnotenia 

 

Hlavné  

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s kolegami s možnosťami a nástrojmi formatívneho 

hodnotenia vo výučbe. 

Formatívne hodnotenie – Čo je jeho cieľom?  

Cieľom je spätná väzba, získanie informácií ako sa žiaci. učia, odhalenie, diagnostikovanie 

nedostatkov, chýb, ťažkostí, príčin v učení sa za účelom ich odstránenia, zefektívnenia 

učebnej činnosti. Je dokázané, že spätná väzba pomáha vybrať optimálne vyučovacie 

postupy. Toto hodnotenie nie je spojené s klasifikáciu Mylne sa formatívne hodnotenie pri 

bežnom skúšaní považuje za hodnotenie vedomostí a zväčša je snahou vyučujúceho žiaka 

zároveň klasifikovať známkou. Formatívnym hodnotením zisťujeme príčiny nedostatkov 

v učení sa žiaka.  

Keď vychádzame z tematických plánov vyučujúcich, ktorí sú členmi klubu, musíme pri 

aplikovaní formatívneho hodnotenia brať ohľad na rôznorodosť predmetov a s tým 

súvisiacich preberaných učebných tém na hodinách. Orientujeme sa na tri základné body: 

- Čo by mali študenti vedieť, čomu rozumieť a čo budú schopní urobiť? 

- Akú cestu zvolíme k dosiahnutiu vytýčeného cieľa? 

- Ako zistíme, či vytýčené ciele dosiahli? 

Pri klasickom – sumatívnom hodnotení, čiže hodnotení známkou, sú žiaci zvyknutí známkou 

získať hotovú informáciu o hodnotení a výslednej klasifikácii. Pri formatívnom hodnotení sa 

žiaci hodnotia priebežne sami alebo za pomoci vyučujúceho čo sa naozaj naučili. Od 

vyučujúceho môže žiak získať informácie, akým smerom sa má ubrať pri učení, aké 

vedomosti si má doplniť a ktoré zručnosti si má precvičiť. Dôležitým prvkom formatívneho 

hodnotenia je tiež sebahodnotenie žiaka. Toto s kolegami považujeme za rozhodujúce pre 



žiaka, lebo len na základe sebareflexie a uvedomenia si objektívneho hodnotenie seba 

samého môže žiak dospieť k poznaniu, čo mu chýba ku dosiahnutiu lepších výsledkov vo 

vyučovaní. 

Zvlášť problematické je počas dištančného vzdelávania žiakov, ktoré prebieha v súčasnom 

období zistiť reálny stav nadobudnutých vedomostí a zručností a hlavne, či žiaci sami vedia 

objektívne posúdiť a zhodnotiť či dosiahli požadované kompetencie.  

Žiak nadobudne obraz o svojich zručnostiach len ak získa kvalitnú spätnú väzbu 

a usmernenie, čo si má ešte v konkrétnej téme naštudovať, v čom sa má zdokonaliť. 

 

Formatívne hodnotenie sa zameriava na : 

- dôslednú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom a žiakmi navzájom, 

- pravidelné vyhodnocovanie žiackych prác a poskytovanie spätnej väzby 

o dosiahnutých výsledkoch – žiaci získavajú informácie čo vedia a čo majú zlepšiť, 

aby dosiahli požadovaný cieľ,  

- podporovať u žiakov zodpovednosť za svoje vzdelávanie 

Význam fomatívneho hodnotenia:  

- FORMO znamená – upravujem, pretváram,  

- je to spätnoväzbové hodnotenie vo chvíli, keď sa dá určitý výkon ešte zlepšiť,  

- má podobu dialógu,  

- má silný motivačný náboj a vplýva na poznávaciu sféru žiaka,  

- vo vlastnom záujme žiaka nemá tajiť nedostatky, lebo cieľom formatívneho 

hodnotenia je ich odstrániť,  

- sebahodnotenie (má sa stať pre žiakov pomôckou k dosiahnutiu úspechu 

a k preberaniu zodpovednosti). 

Ciele stretnutia: 

- Podeliť sa so skúsenosťami s aplikáciou formatívneho hodnotenia medzi kolegami. 

Všeobecné ciele:  

- Posilňovať sebavedomie a aktívne sebavzdelávanie žiakov.  

Špecifické ciele: 

- Podporovať kompetencie k učeniu sa u žiakov. Podporovať aktivizujúce metódy vo 

výučbe v nadväznosti na formatívne vzdelávanie. 

Výchovné ciele: 

- Efektívne využívať medzipredmetové vzťahy. Posilňovať u žiakov úctu k hodnotám, 

sebaúcte a k uvedomeniu si dôležitosti celoživotného sebavzdelávania. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- Posilniť u žiakov uvedomenie si dôležitosti vzdelania pre uplatniteľnosť na 

pracovnom trhu. Vieš žiakov k tomu, aby si do svojich hodnotových rebríčkov 

celoživotné vzdelávanie umiestnili medzi prvé stupne úspechu k napredovaniu. 



- Posilniť u žiakov čitateľskú gramotnosť – čítanie s porozumením. Učiť žiakov triediť 

informácie z čítaného textu a vedieť rozlišovať dôležité o menej podstatného. Viesť 

žiakov k vyjadrovaniu svojich názorov. 

 

Cieľom a odporúčaním stretnutia členov klubu bolo motivovať kolegov  ku vytváraniu 

zrozumiteľných a inovatívnych učebných materiálov pre jednotlivé predmety s požiadavkou 

klásť dôraz na čitateľskú gramotnosť. Čitateľská gramotnosť je vstupnou bránou ku 

vzdelaniu a hlavne v učiacej sa spoločnosti ku sebavzdelávaniu. 
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