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11. Manažérske zhrnutie: 
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iniciatíva, možnosti zlepšenia 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na analýzu výsledkov žiakov po polročnej klasifikácii vo vyučovaní 

odborných predmetov a odborného výcviku. Dôležité je urobiť nielen analýzu súčasných výsledkov 

klasifikácie v jednotlivých triedach, ale aj porovnať tieto výsledky v duálnych a neduálnych triedach.  

Cieľom klubu je zistiť ako čo najviac zlepšiť vzdelávacie výsledky žiakov v odborných predmetoch na 

našej škole.  

 

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

            V úvode stretnutia klubu sme venovali pozornosť legislatíve, ktorá sa vzťahuje na hodnotenie 

žiakov stredných odborných škôl v prípade odborných predmetov a odborného výcviku. 

Členovia klubu si vymenili skúsenosti a vedomosti ohľadne získavania podkladov na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov v skratke, najčastejšie sa objavili tieto metódy a formy: 

a) sledovanie stupňa rozvoja osobnostných predpokladov a talentu, 

b) sledovanie výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôzne skúšky (písomné, ústne, grafické, praktické, didaktické testy), 

d) konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami, príp. s výchovným poradcom,  

e) rozhovory so žiakom. 

Ďalej sme sa v diskusii zamerali na porovnanie polročnej klasifikácie v prípade teoretického 

a praktického odborného vzdelávania. Zhodnotili sme, že v prípade dištančného vzdelávania 

nedokážeme zaručiť presný obraz vedomostí a zručností žiakov, keďže vyučovanie prebieha online. 

Z toho vyplýva aj dôležitosť a náročnosť pri objektívnom a komplexnom hodnotení výsledkov 

jednotlivých žiakov. V porovnaní s prezenčným vyučovaním dopadla klasifikácia dištančného 

vzdelávania priaznivejšie. Ak porovnáme výsledky polročnej klasifikácie žiakov vyučovaných 
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v duálnom vzdelávaní so žiakmi vyučovanými klasicky, sú na tom lepšie duálni žiaci. Je to aj 

dôsledkom toho, že sú motivovaní aj finančným ohodnotením, čo tlačí ich úsilie a čas strávený 

vzdelávaním nahor. 

Pri odborných predmetoch sa pri klasifikácii hodnotí: 

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia poznatkov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť  

  uplatňovať ich pri riešení rôznych úloh,  

- kvalita myslenia, logickosť, samostatnosť, tvorivosť, aktivita k činnostiam, záujem, dodržiavanie 

  stanovených termínov, presnosť, odborná a jazyková správnosť prejavu. 

Pri klasifikácii praktického vyučovania sa výsledky hodnotia nasledovne: 

-  vzťah k práci, osvojenie si praktických zručností a návykov, kvalita výsledkov činností, 

-  schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva  

-  organizácia práce, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov BOZP,  

-  dodržiavanie termínov, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energií,  

-  obsluha a údržba výrobných zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel. 

 Koordinátorka klubu vidí možnosť zlepšenia vzdelávacích výsledkov aj aplikovaním kombinácie 

hodnotenia a to klasického s formatívnym. Oboznámila členov so základným rozdielom medzi týmito 

hodnoteniami. Formatívne hodnotenie nie je klasifikované, ide o „učenie sa pre seba“ – vzájomné 

učenie sa žiakov, ale aj samohodnotenie.  Klasické hodnotenie môže mať nedostatky (porovnávanie 

žiakov navzájom, subjektivita hodnotenia, memorovanie, stres zo skúšania), preto je vhodné zavádzať 

do pedagogickej praxe aj formatívne hodnotenie. Dávať tak priestor žiakom na sebahodnotenie, aby 

neboli pasívni, ale aby aktívne vnímali svoje „učenie sa“ a vedeli sa ohodnotiť.  Príkladom môže byť 

vzájomné učenie sa žiakov pri skupinovom vyučovaní, alebo vzájomná kontrola úloh medzi žiakmi, či 

spoločné opakovanie učiva pred písomkou kladením otázok medzi žiakmi navzájom. Pri 

samohodnotení sa žiak sám ohodnotí, napr. na začiatku tematického celku si dá cieľ,  aké hodnotenie 

chce dosiahnuť v danom predmete na najbližšom teste, alebo na konci klasifikačného obdobia. 

Spoločne s učiteľom zhodnotí, či cieľ naplnil a ak nie, hľadá príčiny horšieho výsledku.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

    Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť nájsť 

optimálny model využívania a kombinácie hodnotiacich metód, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

vzdelávacích výsledkov na našej škole.  

Zo zasadania klubu  vyplynuli  tieto závery a odporúčania:  

- cieľom a odporúčaním stretnutia členov klubu bolo motivovať kolegov k hľadaniu nástrojov pre  

možné využitie formatívneho hodnotenia, sebahodnotenia žiakov a sebareflexiu učiteľov 

- vyučujúci skonštatovali,  že v dištančnej forme vzdelávania má formatívny spôsob hodnotenia, ako 

aj sebahodnotenia svoje opodstatnenie, preto je potrebné hľadať jeho formy a hodnotiace 

kompetencie žiakov a učiteľov.  
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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 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Pavol Sekereš  SOŠ technická Tlmače 

5 Igor Matuška  SES a.s. Tlmače 

    

 


