
 

 

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 SPŠ informačných technológií Ignáca Gessaya, 

Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín 

4. Názov projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z868 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub TECHNIKOV 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 13.09.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu uč. 051 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Jana Hucková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136  

 

11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

 

hodnotenie žiakov, spôsoby hodnotenia, hodnotenie známkou, slovné hodnotenie, úlohy, testy, 

aktivizujúce metódy, dištančné vzdelávanie 

 

Téma stretnutia : Predstavenie koncepcie výučby technických predmetov.  

 

Členovia pedagogického klubu Technikov si pripravia otvorené hodiny z odborných predmetov 

elektrotechnika, mechatronika, prax, pneumatika, elektronika, počítačové siete a technická grafika. 

Otvorené hodiny budú zamerané na spôsoby hodnotenia žiakov. Členovia klubu pri hodnotení budú 

dodržiavať objektivitu, dôstojnosť žiakovej osobnosti. 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


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

1. Členovia klubu si pripravia otvorenú vyučovaciu hodinu z odborného predmetu, ktorý 

vyučujú. Odborné predmety budú zo študijných odborov: mechatronika, elektrotechnika, 

elektronika, pneumatika, informačné a sieťové technológie, predmet prax a technická grafika. 

2. Otvorené vyučovacie hodiny budú zamerané na hodnotenie práce žiakov na vyučovaní 

3. Členovia klubu predvedú ukážky testov, simulácií, zadaní, merania a meracie metódy 

v jednotlivých študijných odboroch a opíšu spôsoby ich hodnotenia 

4. Predstavia kritériá hodnotenia žiakov, hodnotenie teoretickej časti, hodnotenie praktickej 

činnosti, stanovenie váhy známky pri testoch, písomných prácach, zadaniach, protokoloch 

referátoch, výkresoch, atď. 

5. Počas stretnutí sa pri otvorených hodinách dotkneme aj problematiky dištančného 

vzdelávania, možností využívania študentského portálu Edupage, vytvárania testov a úloh cez 

tento portál a tiež používania platformy MS Teams za týmto účelom. 

6. Na záver otvorených hodín bude následná diskusia, výmena skúseností, návrhy a doporučenia 

k jednotlivým odborným vyučovacím hodinám. 

13. Závery a odporúčania: 

 

1. Hodnotenie je najdôležitejšou kategóriou pedagogickej diagnostiky 

2. Hodnotenie a klasifikácia nie sú v praxi ekvivalentné pojmy. Hodnotenie zahŕňa aj 

klasifikáciu, ktorá je výsledkom hodnotenia 

3. Hodnotenie pre žiaka má zásadný význam, lebo vytvára jeho sebaobraz, ovplyvňuje jeho 

ďalšiu školskú úspešnosť, formuje osobnosť žiaka 

4. Dôležité pri hodnotení je, aby sa žiak dokázal sám ohodnotiť. Dôraz klásť na sebahodnotenie. 

5. Známková klasifikácia neumožňuje komplexnosť hodnotenia, navodzuje porovnávanie 

žiakov, preto treba dbať aj na používanie slovného hodnotenia. ( uznanie, podpora, 

zbavovanie strachu, motivácia k učeniu... ) 

6. Hodnotenie má byť zamerané tak, aby podporovalo rozvoj a aktivitu žiakov 

7. Žiaci by sa mali viac chváliť ako karhať. 

8. Hodnotiť rôznymi spôsobmi, vyhýbať sa rutine. 

9. Hodnotenie musí žiaka aktivizovať k činnostiam, formovať žiaka, podporovať jeho túžbu po 

poznaní. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Alena Pakosová 
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16. Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 


