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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: ročníkový projekt pre žiakov 1. ročníka -medzipredmetové vzťahy, 

hodnotenie projektu 

 

Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa 

zúčastnilo 6 pedagógov. Z dôvodu zvýšenia kvality odborného vzdelávania bol  pripravený 

pre žiakov 1. ročníka ročníkový projekt, pedagógovia detailne rozpracovali hodnotenie 

projektu.   

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

 

• Návrh hodnotenia projektu 

• Vypracovanie finálnej verzie hodnotenia 

• Metodika usmerňovania žiakov pri realizácii projektu 

• Vypracovanie materiálu, ktorý bude slúžiť ako pomôcka pre žiakov pri realizácii 

projektu 

 

1. Pedagógovia odsúhlasili jednotlivé oblasti hodnotenia projektu a ich bodovú dotáciu. 

2. Vo finálnej verzii dohodli jednotlivých pedagógov, ktorý danú oblasť budú hodnotiť. 

3. Ing. Snohová a RNDr. Dojčanová v mesiaci december pripravia zoznamy žiakov s vybranými 

témami projektu. Zároveň poskytnú žiakom konzultácie ohľadom výberu témy a vypracovania 

projektu. 



4. Ako pomôcka pre žiakov bola vypracovaná ukážka formálnej stránky projektu. Podľa ktorej 

budú žiaci na projekte pracovať. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia vytvorili metodické 

pokyny pre hodnotenie projektu , ktorý prispeje k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania 

a vytvorili pomôcku pre žiakov, aby mohli projekt  vypracovať. 

 

Odporúčania: 

1. Metodicky usmerňovať žiakov pri výbere témy projektu 

2. Poslať žiakom pomôcku na vypracovanie formálnej stránky projektu 

3. Navrhnúť časový harmonogram kontroly práce žiakov na projekte. 
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