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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Kontrola plnenia cieľov v programe DOFE, výmena skúseností v rámci prípravy 

a realizácia testovania žiakov 4. ročníka 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 pedagógov. Pedagógovia 

skontrolovali stav plnenia cieľov v DOFE a pripravili pre žiakov 4. ročníka prístupové kódy na 

testovanie v spolupráci s NUCEMom. 

 

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

 

• Kontrola plnenia cieľov v DOFE 

• Testovanie žiakov 4. ročníka 

 

1. Plnenie cieľov sa u väčšiny žiakov rozbehlo. Skonštatovalo sa, že v čase zavretých škôl je 

motivácia a plnenie cieľov veľmi náročné , preto sú vedúci programu v neustálom kontakte so 

žiakmi. 

2. Na základe ponuky NUCEMu pod vedením Ing. Veroniky Císarovej Hujsiovej sa pripravilo 

testovanie žiakov 4. ročníka v moduloch: 

 Za kognitívny modul: 

1.Čitateľská gramotnosť 

2.Matematická gramotnosť 

3.Riešenie problémov v technologicky vyspelom prostredí 

 



Za nekognitívny modul: 

1.Zdravie a psychická pohoda 

2.Používanie zručností 

3.Profesijné záujmy a zámery 

Žiakom sa pridelili kódy. Testovanie prebehne do 21.1. 2022 

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, zhodnotilo sa, do akej miery 

v programe DOFE  žiaci plnia  svoje nastavené ciele. Dohodla sa spolupráca s NUCEMom pri 

testovaní jednotlivých kompetencií žiakov končiacich ročníkov.  

Odporúčania: 

 

1. Pracovať individuálne so žiakmi v rámci programu DOFE 

2. Získať spätnú väzbu z výsledkov testovania žiakov 4. ročníkov 
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