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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: hodnotenie, slabo prospievajúci žiaci, zlepšenie, spôsoby 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na analýzu výsledkov klasifikácie žiakov, príčiny nedostatočných 

výsledkov u niektorých z nich a hľadanie možností na zlepšenie výsledkov slabo prospievajúcich 

žiakov. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 výsledky polročnej klasifikácie 

 slabo prospievajúci žiaci 

 námety na zlepšenie vzdelávacích výsledkov 

 diskusia 

 

Témou stretnutia klubu bola analýza polročnej a priebežnej klasifikácie žiakov z predmetu 

matematika. Na základe anonymnej ankety po polročnej klasifikácii členovia klubu zistili, že 85% 

žiakov vyjadrilo spokojnosť so svojím hodnotením a uznalo, že známky zodpovedajú ich práci počas 

dištančného vzdelávania. Asi 15 % žiakov sa priznalo, že dostali lepšiu známku ako si za svoju prácu 

zaslúžili. Na stretnutí klubu dňa 9.2.2021 učitelia konštatovali, že zabezpečiť spravodlivosť 

hodnotenia počas dištančného vzdelávania je veľmi náročné. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich 

hodnotenie bol aj prístup žiakov k počítaču a internetu. Niektorým žiakom bolo predĺžené 

klasifikačné obdobie do 31.3.2021. Medzi žiakmi boli však aj takí, ktorí napriek priaznivým 

podmienkam nepracovali, nezapájali sa a neodovzdávali načas úlohy a boli hodnotení známkou 

nedostatočný. Motivácia k učeniu za takýchto podmienok je skoro nemožná a často nepomáha ani 

kontakt so zákonným zástupcom. 

Počas dištančnej formy výučby majú problém žiaci, ktorí dosahovali slabšie výsledky aj počas 

prezenčného vyučovania. Zvlášť žiakom so ŠVVP vyžadujúcim individuálny prístup chýba 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2


interaktivita učiteľ – žiak. Vyučujúci týmto žiakom dávajú iné zadania a prispôsobujú im hodnotenia. 

Počas prezenčného vyučovania členovia klubu na zlepšenie výsledkov žiakov využívajú činnosti: 

- Konzultačné hodiny po vyučovaní (vyučujúci majú 1 x do týždňa konzultačné hodiny, ktoré sa 

môžu využívať na dovysvetľovanie učiva, doučovanie slabších žiakov). 

- Vzájomné doučovanie žiakov (šikovnejší žiaci vysvetľujú učivo svojim spolužiakom, 

využívajú svojskú terminológiu, nemusia sa presne matematicky vyjadrovať). 

- Spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov (najmä pri žiakoch so ŠVVP zadávanie 

špeciálnych domácich úloh). 

- Využívanie aktivizujúcich motivačných metód a foriem práce (napríklad skupinové a 

projektové vyučovanie). 

- Využívanie motivačných úloh súvisiacich s odbornými predmetmi a následným využitím počas 

odbornej praxe. 

- Využívanie alternatívnych spôsobov hodnotenia (gradované alebo alternatívne písomné práce). 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Prítomní učitelia skonštatovali, že na zlepšenie výsledkov žiakov je potrebné kombinovať rôzne 

metódy a aktivizujúce formy práce. Výsledkom stretnutia členov klubu bolo odporúčanie vytvoriť si 

databázu úloh vhodných na tvorbu alternatívnych písomných prác. Princíp alternatívnych písomiek 

spočíva v tom, že žiaci dostanú z daného učiva k dispozícii úlohy od najjednoduchších po 

najzložitejšie spolu s ich bodovým ohodnotením a stupnicou. Sami si potom vyberajú ktoré príklady 

budú riešiť podľa toho do akej hĺbky ovládajú učivo a akú známku chcú z neho dostať. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  09. 03. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


