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11. Manažérske zhrnutie: 
       Krátka anotácia, kľúčové slová: 

Hodnotenie, klasifikácia žiakov, odborné a kľúčové kompetencie, praktické zručnosti, teoretické 

odborné vedomosti, odborné predmety 

 

Téma stretnutia:  Výmena skúseností z hodnotenia žiakov v odborných predmetoch. 

 

Po ukončení 1. polroka činností  Pedagogického klubu TECHNIKOV počas obdobia september 2021 

– január 2022 je potrebná výmena skúseností z vyučovacej činnosti, zhodnotenie edukačného prínosu 

pre rozvoj odborných a kľúčových kompetencií žiakov a v neposlednom rade aj vyhodnotenie miery 

objektívnosti hodnotenia zvládnutia osvojenia si teoretických a praktických zručností a kompetencií 

žiakov. Členovia pedagogického klubu TECHNIKOV predstavili vlastné ukážky vyučovacích hodín 

z jednotlivých odborných  predmetov. Ukázali  optimálne metódy a formy edukačného procesu, 

organizáciu  a náplň vyučovacích hodín rôznych odborných predmetov a taktiež aj dôležitú súčasť 

edukačného procesu, ktorou je hodnotenie miery osvojenia si praktických  zručností, teoretických 

poznatkov, kľúčových a odborných kompetencií definovaných v jednotlivých ŠkVP. 

 

 

 

 

 

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

Členovia pedagogického klubu TECHNIKOV sa zaujímali o obsah vyučovania jednotlivých 

odborných predmetov (elektrotechnika, elektronika, počítačová grafika, počítačové siete, pneumatika, 

mechatronika, ...), o formy a metódy vyučovania.  Veľmi zaujímavá bola ukážka organizácie, metód 

a foriem vyučovania praktickej časti uvedených predmetov, ktorú mali za úlohu realizovať žiaci. Tu 

učitelia využívali rôzne metódy a formy vyučovania – problémové riešenie úloh, skupinová praktická 

práca, brainstorming a pod. Každý odborný predmet mal svoje špecifické metódy a formy 

vyučovania, každý učiteľ navrhol a zvolil tú optimálnu metódu a formu vyučovania, ktorú považoval 

za najefektívnejšiu z hľadiska dosiahnutia výkonových štandardov žiakmi. 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu je aj hodnotenie výkonov žiakov, 
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hodnotenie osvojenia si získaných vedomostí a praktických zručností. V rámci vyučovania týchto 

odborných predmetov počas 1.polroka školského roku sme sa sústredili pri hodnotení osvojenia si  

vedomostí a praktických zručností žiakov na nasledovné: 

 

1. Hodnotenie nadobudnutia teoretických vedomostí v daných predmetoch 

2. Hodnotenie nadobudnutia a osvojenia si praktických zručností v daných predmetoch 

3. Hodnotenie schopností samostatne riešiť zadanú problémovú úlohu 

4. Hodnotenie žiaka z hľadiska toho, aby vedel obhájiť a zdôvodniť navrhnuté riešenie 

zadaného problému 

 

Na hodnotenie jednotlivých zadaných úloh učitelia stanovili bodové hodnotenie jednotlivých úloh 

podľa stupňa obťažnosti každej úlohy. Výsledná známka sa určila podľa stanovenej klasifikačnej 

stupnice, ktorá sa používa aj pri hodnotení odpovedí žiakov na maturitnej skúške: 

 100 ÷90% = výborný 

 89,9÷75% = chválitebný 

 74,9÷50% = dobrý 

 49,9÷30% = dostatočný 

 29,9÷0 % = nedostatočný 

Každé toto hodnotenie známkou sme zároveň doplnili aj ústnym hodnotením jednotlivých výkonov 

žiakov s dôrazom na to, aby žiak vedel aké chyby a nedostatky sa vyskytli pri jeho prácach, čo sa mu 

podarilo zrealizovať, aby vedel svoje správne odpovede, ale aj akých chýb sa dopustil. 

A na záver sme nechali priestor aj samotnému žiakovi, aby zhodnotil svoje výsledky dosiahnuté pri 

overovaní jeho vedomostí a praktických zručností. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Aj v ďalších obdobiach sa treba sústrediť na selektované hodnotenie výkonov žiaka. Je potrebné 

hodnotiť osvojenie získaných odborných kompetencií v oblasti teoretických vedomostí žiakov, 

v oblasti získania a osvojenia si  praktických zručností, taktiež treba hodnotiť aj tú skutočnosť, aby 

žiak vedel zdôvodniť správnosť navrhnutého riešenia danej úlohy (problému). Neoddeliteľnou 

súčasťou hodnotenia žiaka je aj ústne hodnotenie vyučujúcim, taktiež je vhodné dať aj priestor 

samotnému žiakovi, aby vyhodnotil svoje odpovede a praktické výsledky.  

Úloha učiteľa je, aby žiakovi vysvetlil dostatočne zrozumiteľne dosiahnuté výsledky – správne aj 

chybné výsledky, učiteľ by mal poukázať aj na iné možné správne riešenia daných úloh a pod., všetko 

však s cieľom povzbudiť a motivovať žiaka do ďalšej samostatnej tvorivej práce a podnietiť v ňom 

rozvoj kritického myslenia. 

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ľubomír Habo 

15. Dátum 24.01.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ivetta Tomadlíková 

18. Dátum 24.01.2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 


