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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola analyticko-prieskumná činnosť zameraná na zisťovanie úrovne 

jednotlivých zložiek koncepcie 4.0. V rámci stretnutia sme sa zameriavali na zdieľanie výsledkov 

tejto činnosti a zdieľanie poznatkov pomocou skupinovej diskusie. Na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: priemysel 4.0, vzdelávanie 4.0, analyticko-prieskumná činnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3.  Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Vzdelávanie 4.0, priemysel 4.0. 

Program stretnutia: 



 

1. Analýza zdrojov – práca s textom, vzájomné učenie. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS z oblasti hodnotenia kompetencií 4.0 – hodnotová škála. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme zdieľali naše názory na to, ako by mal vyzerať hodnotiaci štandard v oblasti 

kompetencií 4.0. Výber metódy a nástrojov hodnotenia bude závisieť na tom, ako bude každá z nich 

vhodná na overenie konkrétnych vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sú stanovené v ŠKvP a 

ŠVP. Či sú alebo nie sú vybrané metódy a nástroje hodnotenia vhodné pre výkon stanovený v 

kvalifikačnom štandarde, závisí od toho:  

 ako by mal byť požadovaný výkon preukázaný;  

 aké sú podmienky, v ktorých má daná činnosť prebiehať alebo daný výkon  

vykonať;  

 aké sú výkony v kvalifikačnom štandarde, podľa ktorých by sa mala daná činnosť vykonať 

alebo vyrobiť pedagogický konštrukt.  

Pri výbere metód a nástrojov hodnotenia tiež odporúčame zvážiť, či:  

 požadovaný výkon je stanovený pre kognitívnu, psychomotorickú alebo  

afektívnu oblasť;  

 kritérium hodnotenia vyhovuje pre ústne, písomné alebo praktické  

skúšky;  

 hodnotenie bude zamerané na proces alebo produkt.  

 

 Príklady tradičných typov overovania kompetencií: 

Ústne skúšky  

 ústna odpoveď, rozhovor, obhajoba (ročníková práca, prípadová štúdia, výskumná úloha, súťažná 

práca, a pod.), referát, a pod.  

 

Písomné skúšky  

 test (rôzne typy), esej, projekt, písomná úloha, protokol, výskumná úloha a pod.  

 

Praktické skúšky  

 praktické cvičenie, praktické predvedenie, simulovaná úloha, projekt, problémová úloha, výrobok, 

schéma a pod.  

 



Inovatívnou metódou skúšania je ale napríklad aj Open Book Exam. Je to skúšanie, pri ktorom žiaci 

môžu používať akúkoľvek literatúru a iné pomôcky. Takéto skúšanie a následne hodnotenie je 

zamerané na vyššie poznávacie procesy, schopnosť riešiť problémy, tvoriť a navrhovať projekty, 

získavať rôzne druhy informácií a pod. 

  

Osvedčila sa nám aj samostatná práca žiakov 

V rámci tejto činnosti žiaci zostavujú úlohy (otázky), ktorými skúšajú svojich spolužiakov. Ide o 

zmenu role učiteľa a žiaka. Žiak sa na istý čas dostáva do pozície učiteľa. Podobný princíp sa 

uplatňuje aj pri tom, keď žiaci hodnotia kvalitu práce učiteľov, napríklad prostredníctvom 

anonymných dotazníkov. Žiaci sa môžu tiež stať partnermi pri hodnotení, ak ide o tzv. vrstovnícke 

hodnotenie, ktoré je spojené so sebahodnotením žiakov a ich hodnotením ostatnými žiakmi.  

Odporúčame formatívne hodnotenie žiakov. 

Formatívne hodnotenie 

Jedným z účinných postupov vedúcich k efektívnemu vzdelávaniu žiakov je aj formatívne 

hodnotenie. Keď toto hodnotenie implementujeme, neporovnávame žiakov medzi sebou, ale sa 

zameriavame na dosahovanie učebných cieľov pri každom z nich. Toto okrem iného umožňuje 

každému žiakovi zažiť spokojnosť z vykonanej práce a získať náležitú dôveru vo svoje schopnosti. 

Formatívne hodnotenie je založené na: 

 dôraze na komunikáciu medzi žiakom a učiteľom a žiakmi navzájom, 

 pravidelnom a častom  vyhodnocovaním práce žiakov (poskytnutie spätnej väzby – 

informácie o tom, čo sa podarilo, na čo je potrebné sa zamerať v budúcnosti a ako pritom 

treba konkrétne postupovať), 

 stanovenie výučbových cieľov a sledovanie pokroku každého žiaka na ceste k týmto cieľom, 

 podporovanie zodpovednosti žiakov za svoje vlastné učenie. 
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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. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: kancelária ZPV 

Dátum konania stretnutia: 24.10.2022 

Trvanie stretnutia: od 15,30 hod do 18,30hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Zdenka Ballayová  SOŠ strojnícka 

2. Ing. Alena Kučeríková  SOŠ strojnícka 

3. Mgr. Anton Vlček  SOŠ strojnícka 

4. Mgr. Peter Franek  SOŠ strojnícka 

5. Ing. Michal Šerík  SOŠ strojnícka 

6. Mgr. Peter Čuraj  SOŠ strojnícka 

 

 



 

 


