
 

 

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 písomných komunikačných zručností 

7. Dátum stretnutia  pedagogického 

klubu 

24.3.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 

klubu 

Hotelová akadémia, Baštová 32, PO, dištančná 

forma 

9. Meno koordinátora 

pedagogického klubu 

Mgr. Ľudmila Harčariková 

10. Odkaz na webové sídlo 

zverejnenej správy 

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

kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/ 

 



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.  
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EduPage. Implementácia formatívneho hodnotenia. 

Téma stretnutia:  

 
Diskusia pred implementáciou formatívneho hodnotenia na vyučovacích hodinách 
 

Hlavné body: 

 

- Vyučujúci sa  oboznamovali a vzájomne  diskutovali o možnostiach využitia 

formatívneho hodnotenia žiakov na vyučovacích hodinách. 

- Formatívne hodnotenie pochádza z latinského slova formo, čo znamená upravuj, 

pretváraj. 

- Hodnotenie výkonu žiakov patrí k najzložitejším častiam vyučovacieho procesu. 

- V predmetoch Administratíva a korešpondencia, Ruský jazyk a Informatika je v čase 

dištančného online vzdelávania potrebné vytvárať vhodné prostredie pre hodnotenie 

žiakov vyučujúcim a tiež vytváranie priestoru pre sebahodnotenie žiaka.  

Je to vždy veľmi komplikované, keďže online prostredie je predsa oklieštené. Je 

potrebné nájsť vhodnú formu a spôsob, ako žiaka objektívne ohodnotiť a motivovať ho 

k tomu, aby sa vedel zhodnotiť svoje získané vedomosti a schopnosti. Práve o tejto 

skutočnosti diskutovali vyučujúci a vzájomne potvrdili, že slovné hodnotenie žiaka, 

povzbudzujúca a prípadná konštruktívna kritika môže žiakom pomôcť uvedomiť si na 

akej úrovni sú ich vedomosti a zručnosti. Na základe získaného poznania žiaci pochopia 

potrebu aj sebavzdelávania pre získanie komplexnejších zručností.  

- Učiteľ pri ňom musí rešpektovať objektivizujúce kritériá hodnotenia v súlade so 

psychologickými zásadami, zásadami primeranosti, individuálneho prístupu a pod.   



- Formatívne hodnotenie – jeho cieľom je spätná väzba, získanie informácií, ktoré 

pomôže učiteľovi vytvárať optimálne podmienky na učenie sa žiakov a žiakovi 

„ukazuje cestu“ pri odstraňovaní chýb pri učení sa. 

 

Ciele stretnutia: 

- Podeliť sa so skúsenosťami s aplikáciou formatívneho hodnotenia, poukázať na 

dôležitosť sebahodnotenia žiakov. 

Všeobecné ciele:  

- Posilňovať sebavedomie žiakov, povzbudzovať žiakov ku celoživotnému vzdelávaniu. 

Špecifické ciele: 

- Motivovať žiakov k osvojeniu si návykov celoživotného vzdelávania. 

Výchovné ciele: 

- Posilňovať v žiakoch uvedomenie si dôležitosti kvalitného vzdelania. 

 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- Posilniť u žiakov hodnotový systém, poznanie seba samého, posilniť schopnosť 

objektívne ohodnotiť vlastné schopnosti a vedomosti. 

 

Cieľom a odporúčaním stretnutia členov klubu bolo zadefinovať nedostatky  učenia sa žiakov, 

Formatívnym hodnotením vyučujúci chcú aktivovať u žiakov  proces osvojovania vedomostí 

a získavanie kompetencií priamo na hodinách, no i následným sebavzdelávaním sa doma.  
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