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1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných.  

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe:  

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 

stupeň školy a pod.) 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi 
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3. Hodnotenie školy  

  

  Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy 

   

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov 

  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Analýza prijatých žiakov na vysokú školu 

 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 SWOT analýza  

 

Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, žiakom a učiteľom. 

Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu škôl .Otázky zameriame na :  

 Možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť 

s prácou učiteľov, s hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho 

času, - kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.  

Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole? 

 a) rozvoj osobnosti  

 b) rozvoj vedomostí  

 c) rozvoj myslenia  

 d) rozvoj správania sa  
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 e) rozvoj komunikačných spôsobilostí  

 f) rozvoj počítačovej gramotnosti  

 g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne  

 6. Ako hodnotíte školskú disciplínu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


