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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia, kľúčové slová: 

Hodnotenie žiakov 

ŠkVP 

ISCED 

 

Cieľom stretnutia bolo prekontrolovať, opraviť, prípadne doplniť systém hodnotenia do TVVP 

a ŠkVP. Zistiť nové úlohy z POP na tento školský rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

1. Implementácia systému hodnotenia do ŠkVP a TVVP. 

2. Aktuality. POP na 2019/2020  

 

 

1.Za jednotlivé predmety máme vypracovaný systém hodnotenia. Systém hodnotenia je súčasťou 

TVVP daného predmetu.  

 

2. POP: 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, 

na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych 

problémov ochrany prírody a krajiny a klimatických zmien. 

 Naša škola je zapojená do environmentálneho programu- Zelená škola. 

 Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa využívať centrálny informačný portál 

MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/, kde sú sústredené všetky 

dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy. 

 Pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach je potrebné klásť zvýšený 

dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany 

spotrebiteľa. 

 Pre prvý stupeň ZŠ je vypracovaná metodická príručka Finančná gramotnosť 1. 

 ZŠ môžu rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti na prvom stupni 

realizáciou vzdelávacieho programu Ja apeniazenawww.jaap.jaslovensko.sk. 

 Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 

matematickej, čitateľskej, prírodovednej, digitálnej a finančnej gramotnosti, zamerať sa na 

rozvíjanie daných oblastí v rámci tvorby ŠkVP s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania 

a vytvárať kompetencie u žiakov. ŠPÚ ponúka pre učiteľov informačné a interaktívne 

semináre pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda a Matematika a práca s informáciami 

(odporúčame sledovať ponuku na http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/vzdelavacie-

aktivity/.)Odporúčasavyužívaťaj portál www.planetavedomosti.iedu.skvo vzdelávacom 

procese 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Dodržiavať systém hodnotenia jednotlivých predmetov uvedený v ŠVP. Taktiež dodržiavať internú 

smernicu o Systéme hodnotenia a klasifikácie prijatú na pedagogickej rade. Dodržiavať jednotlivé 

prierezové témy z POP 2019/2020. 
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