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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Analýza výchovno-  vzdelávacích výsledkov za 1. štvťrok vo výučbe FJ a NJ a počas dištančného 

vzdelávania 

Prejednanie následných opatrení na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

Prejednanie nástrojov na lepšiu motiváciu žiakov počas dištančného vzdelávania i po návrate 

v riadnom vyučovacom procese 

Návrhy na nové spracovanie maturitných zadaní z jazykov FJ a NJ 

Prejednanie a príprava kritérií na hodnotenie žiakov v 1. polroku 

http://www.hastropy.sk/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
- Výmena skúseností z dištančného vzdelávania  

- Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 

- Poukázanie na najdôležitejšie problémy, ktoré sa vyskytujú počas dištančného vzdelávania 

(nepripájanie sa žiakov, slabá pracovná morálka, nízka aktivita na hodinách dištančného 

vzdelávania) 

- Prejednanie ďalších možností na zvýšenie aktivity žiakov (využívanie ďalších online-

nástrojov – Padlet) a výmena skúseností pri ich využívaní na hodinách 

- Kontrola zadaní maturitných otázok z FJ a NJ, zaradenie nových maturitných otázok v súlade 

s odporúčaniami MŠ SR a NÚCEM 

- Návrhy na kritériá hodnotenia 1. polroku šk. roku 2020/2021 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
- Konštatovanie, že úroveň vedomostí žiakov počas dištančného vzdelávania sa zhoršuje 

- Stanovenie spoločných kritérií pre obidva jazyky NJ a FJ na hodnotenie počas dištančného 

vzdelávania (hodnotenie testov, aktivity na hodinách, vypracovávania zaslaných zadaní 

zadaní 

- Využívanie v čo najväčšej možnej miere všetky dostupné online formy na zlepšenie úrovne 

vedomostí žiakov ( doporučené sledovanie webinárov na stránke, ktorú spustilo MŠ 

SRwww.ucimenadialku.sk, www.edu.sk) 

- Prepracovanie maturitných zadaní pre prvý cudzí jazyk-nemecký, druhý cudzí jazyk nemecký 

a druhý cudzí jazyk francúzsky 

- Pripraviť kritériá hodnotenia pre 1. polrok šk. r. 2020/2021 s ohľadom na danú situáciu 

vyvolanú pandémiou koronavírusu 

  

 

http://www.edu.sk/

