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11. Manažérske zhrnutie:
kľúčové slová
 hodnotenie žiakov, kritéria hodnotenia, postupy hodnotenia, sebahodnotenie, spätná väzba,
potreba hodnotenia

krátka anotácia:
 KEP riešil otázku hodnotenia a stanovených kritérií hodnotenia, schválených kritérií
hodnotenia a možnosti alternatívneho slovného hodnotenia žiakov. Porovnávali sa kritéria
hodnotenia podľa ŠkVP a návrhmi inovatívneho hodnotenie. Riešil sa problém slovného
hodnotenia vzhľadom na zachovanie objektívnosti.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Oboznámenie sa s témou
Oboznámili sme sa s témou stretnutia a rozčlenili sme diskusiu na 2 časti. Prvá časť sa týkala
hodnotenia žiakov všeobecne a kritérií hodnotenia v ŠkVP. V druhej časti sme diskutovali
o hodnotení praktických cvičení, ktoré žiaci vypracovali a potrebe slovného hodnotenia.
2. Hodnotenie práce žiakov
V súčasnosti sa kladie dôraz na slovné hodnotenie a spätnú väzbu žiakom a my sme diskutovali
o možnostiach slovného hodnotenia v jednotlivých ekonomických predmetoch. Porovnávali sme
objektivitu a adresnosť hodnotenia známkou a slovným hodnotením. Uviedli sa príklady, kedy
je možné žiakov hodnotiť iba slovne a kedy je potrebné odlíšiť výkon žiaka známkou. Každý
člen uviedol príklad a možnosť slovného hodnotenia práce žiakov a efekt slovného hodnotenia.
3. Stanovenie kritérií hodnotenia
Kritéria hodnotenia odborných ekonomických predmetov sú odsúhlasené v predmetovej komisii
ekonomických predmetov a uvedené v ŠkVP. Sú základom hodnotenia žiakov. Diskutovali sme
o uvedených kritériách, ich váhe a možnosti ich úpravy v budúcnosti.

4. Závery a odporúčania:
KEP zhodnotil stanovené kritéria hodnotenia ekonomických predmetov a vyjadril potrebu
doplniť hodnotenie známkou aj slovným hodnotením s dôrazom nielen na chyby, ale najmä na
dobré výkony žiakov. Zdôraznila sa potreba zohľadňovať individuálny prístup hodnotenia žiaka
a snahu hodnotiť tak, aby sa žiaci motivovali k dosahovaniu lepších výsledkov.
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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.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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Názov pedagogického klubu:

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava Online Microsoft
Teams
Dátum konania stretnutia: 19.01.2021
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod

do 14:30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Ing. Miroslava Váleková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Ing. Mária Regmundová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Ing. Hana Glasová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

