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ZÁSADY HODNOTENIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
V zmysle § 52 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch zamestnávateľ rozpracuje „Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov v pracovnom poriadku."
Hodnotiace kritéria zohľadňujú výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogického
zamestnanca alebo výkonu odborného zamestnanca. Ďalej mieru osvojenia si a vyuţívania
profesijných kompetencií.
Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca
školského roka. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec začínajúceho
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca priebeţne a na konci adaptačného
obdobia. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.
Hodnotenie je podkladom k vypracovaniu pl ánu kontinuálneho vzdelávania a
vypracovania kritérií na odmeňovanie.

PRÍPRAVA A PRIEBEH HODNOTIACEHO ROZHOVORU
PRÍPRAVA HODNOTITEĽA
 v dostatočnom časovom predstihu (cca 14 dní) stanoviť po dohode s hodnoteným zamestnancom
dátum hodnotiaceho rozhovoru
 oboznámiť sa s písomnými záznamami z predchádzajúceho hodnotenia
 priebeţne zhromaţďovať a kompletizovať informácie o hodnotenom zamestnancovi
 zamerať sa na analýzu výsledkov jeho činnosti
 pripraviť objektívne informácie o jeho správaní, postojoch a osobných predpokladoch pre
výkon práce
 kompletizovať informácie o predpokladoch pre ďalší rozvoj zamestnanca
 pripraviť si otázky pre hodnoteného
 kompletizovať silné stránky hodnoteného zamestnanca
 pripraviť popis rezerv v práci hodnoteného zamestnanca
 sformulovať návrh záveru z hodnotenia
 pripraviť návrh úloh a cieľov hodnoteného zamestnanca v súlade s potrebami pracoviska

PRÍPRAVA HODNOTENÉHO NA HODNOTIACI ROZHOVOR
 Vedieť analyzovať svoju prácu.
 Popísať vlastné priority.
 Vedieť zhodnotiť ciele a úlohy, ktoré hodnotený úspešne splnil.
 Na ktorých inováciách sa hodnotený podieľal, ktoré zrealizoval vo svojej práci?
 Čo mu pomáhalo k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov?
 Čo sa mu nepodarilo dosiahnuť?
 Čo bolo príčinou problémov v dosahovaní cieľov z predchádzajúceho obdobia?
 Ktoré svoje stránky povaţuje za silné?
 Ktoré svoje stránky povaţuje za slabé?
 Ako si predstavuje eliminovať svoje rezervy?
 Ako sa mu spolupracovalo s nadriadeným?
 Ako hodnotí vzťahy na pracovisku?
 Čo by zmenil a ako?
 Ktoré schopnosti povaţuje za nevyuţité ako by ich vyuţil pre zlepšenie svojej práce
 a činnosti školy?
 Ako vidí svoju perspektívu na tomto pracovisku?
 Čo nové by chcel priniesť do svojej práce?
 Aké ciele povaţuje za prioritné vo svojej práci a vo svojom ţivote?
 V ktorej oblasti by sa potreboval vzdelávať v nasledujúcom období?
Po ukončení hodnotiaceho pohovoru uskutoční zamestnanec sebahodnotenie do hodnotiaceho
hárku. Podkladom k hodnoteniu sú stanovené kritéria. Svoje hodnotenie zaznamená aj hodnotiteľ. Pri
odlišných stanoviskách sa diskusiou hľadá východisko.

ZÁVER HODNOTENIA
Stanovenie konkrétnych cieľov a úloh, ktoré bude zamestnanec v ďalšom období plniť.

KRITÉRIA HODNOTENIA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
I. PROFESIJNÁ ÚROVEŇ
1.

Odborné vedomosti
1

0
Nepozná dostatočne
učebnú látku daného
vyučovacieho
predmetu a má
problém zrozumiteľne
ju vyučovať. Pozná
niektoré pojmy, ale s
ťaţkosťami ich dokáţe
vysvetliť. Jeho
vedomosti z modernej
pedagogiky a
psychológie sú
nedostatočné.

2.

Má dostatočnú znalosť
pojmov vo
vyučovacom predmete,
ale nedokáţe ich
ţiakom zrozumiteľne
podať, prípadne
vysvetliť nad rámec
vyučovacieho
predmetu. Jeho
znalosti z modernej
pedagogiky a
psychológie sú
dostatočné, ale nevie
ich vyuţívať.

2
Má dobré vedomostné
základy vyučovacieho
predmetu, čo mu
umoţňuje ľahko
vysvetliť učebnú látku.
Vedomosti v obore sú
ucelené a sú prepojené
aj s inými odbormi nad
rámec vyučovacieho
predmetu.
Vedomosti z modernej
pedagogiky a
psychológie sú dobré,
vyuţíva ich vo svojej
práci.

3
Má výborné vedomosti
v danom predmete, čo
mu umoţňuje do hĺbky
a so znalosťou vecí
odovzdávať ich
ţiakom. Tieto
vysvetľuje a vzťahuje
aj na ţivot mimo
triedy. Prepoj enosť s
inými odbormi je jasná
a zrozumiteľná. Má
veľmi dobré vedomosti
z modernej pedagogiky
a psychológie, na nich
sa zakladá jeho štýl
práce.

Pedagogické skúsenosti
0

Nedokáţe ťaţiť alebo
nedostatočne ťaţí zo
svojich skúseností a
pouţíva prevaţne málo
efektívne metódy pri
vzdelávaní. Svoje
vzdelávacie postupy
nesleduje a
nevyhodnocuje ich.
Vyučuje stereotypne,
náhodne, metódou
pokus - omyl.
Nevyuţíva príklady z
praxe. Zo zlých
skúseností
nevyvodzuje závery
pre zmenu štýlu svojej
práce.

1
Snaţí sa ťaţiť zo
svojich skúseností a
občas sa pokúša
pouţívať efektívnejšie
metódy. Svoje
vzdelávacie postupy
sleduje a vyhodnocuje,
ale len občas ich
upravuje. Pri svojej
práci len nepravidelne
pouţíva dobré príklady
z praxe. Uvedomuje si
svoje chyby pri práci
so ţiakmi, ale nieje
schopný ich odstrániť.

2
Ťaţí zo svojich
skúseností a vytvára si
vlastné efektívne
vzdelávacie metódy.
Zvaţuje a hodnotí
účinnosť svojich
metód, podľa potreby
ich mení a pracuje na
ich zlepšení. Vyuţíva
dobré príklady z praxe.
Zo zlých skúseností
okamţite vyvodzuje
závery pre zmenu štýlu
svojej práce.

3
Vyuţíva všetky svoje
skúsenosti a pouţíva
skutočne efektívne
metódy vzdelávania.
Ťaţí taktieţ zo
skúseností, ktoré
získava na základe
pravidelných
poznatkov s kolegami.
Systematicky sleduje a
hodnotí efektívnosť
svojich postupov a
neustále ich zdokonaľuje
Pravidelne a efektívne
pri svojej práci
pouţíva dobré príklady
z praxe. Chybám pri
práci so ţiakmi
preventívne
predchádza dôkladnou
prípravou.

3.

Znalosť SkVP
0

Pozná len učebné
osnovy svojho
predmetu v ŠkVP, ale
ani tie nepouţíva pri
príprave na
vyučovanie. 0 ďalšie
oblasti ŠkVP sa
nezaujíma, nieje
schopný prezentovať
ŠkVP na verejnosti. S
princípmi ŠkVP sa
nestotoţňuje, riadi sa
vlastnými pravidlami.
Účinnosť ŠkVP
nevyhodnocuje, zmeny
nenavrhuje.

4.

1
Pozná väčšinu oblastí
ŠkVP, ale
nieje ochotný ich
prezentovať na
verejnosti. Nedodrţuje
časti ŠkVP s ktorými
nesúhlasí. Pri príprave
na vyučovanie len
zriedka vyuţíva
učebné osnovy svojho
predmetu. Účinnosť
ŠkVP vyhodnocuje
náhodne, na zmenách
sa podieľa neochotne.

2
Dobre pozná oblasti
ŠkVP, s väčšinou je
schopný zoznámiť
verejnosť. Stotoţňuje
sa s princípmi ŠkVP,
aj keď ma výhrady
predsa ho rešpektuje
ako záväznú normu
školy. Vo vyučovaní
sa snaţí napĺňať všetky
oblasti ŠkVP.
Vyhodnocuje účinnosť
ŠkVP a podieľa sa na
zmenách.

3
Veľmi dobre pozná
všetky časti ŠkVP,
dokáţe ho v prípade
potreby kvalifikovane
prezentovať na
verejnosti. Celkom sa
stotoţňuje s princípmi
ŠkVP, riadi sa ním vo
všetkých oblastiach.
Pravidelne
vyhodnocuje účinnosť
ŠkVP a navrhuje
zmeny.

Schopnosť samostatne riešiť problémy
0

Nevybudoval si u
ţiakov ani formálnu
autoritu. Na jeho
hodinách sa často
vyskytujú problémy so
správaním ţiakov,
ktoré sa snaţí riešiť
zvýšeným hlasom.
Často vyţaduje pomoc
triednych učiteľov
alebo nadriadených
pracovníkov.
Nerešpektuje osobnosť
dieťaťa. Pri plnení
zadaných úloh j e
nesamostatný, vţdy
vyţaduje radu a pomoc
kolegov. Vyţaduje,
aby problémy za neho
riešili druhý.

1
Nemá dostatočne
vybudovanú formálnu
autoritu u ţiakov, snaţí
sa ju získať z pozície
moci. V jeho hodinách
sa občas objavujú
priestupky, ktoré rieši
autoritatívne. Občas
vyţaduje pomoc
triednych učiteľov
alebo nadriadených
pracovníkov pri riešení
problémov. Ţiakov
povaţuje za
podriadených, ktorí
musia počúvať
učiteľov. Pri plnení
úloh vyţaduje často
radu a pomoc kolegov.

2
Rešpekt u ţiakov
dosahuje získanou
formálnou autoritou.
Bez väčších problémov
rieši priestupky ţiakov.
Je prístupný k
diskusiám so ţiakmi,
rozumné názory
ovplyvnia jeho
rozhodnutie. Pri plnení
zadaných úloh je
prevaţne samostatný,
ţiada len o drobné rady
alebo pomoc.

3
Vybudoval si u ţiakov
prirodzenú autoritu,
vďaka ktorej
predchádza
problémom, prípadne
účinne rieši vzniknuté
problémy. Nevyţaduje
zásah triednych
učiteľov ani
nadriadených.
Rešpektuje osobnosť
dieťaťa. Je úplne
samostatný pri plnení
zadaných úloh, pri
príprave a organizácii
projektov.

5.

Vyplňovanie pedagogickej dokumentácie
0

Dostatočne nepozná
pedagogickú
dokumentáciu. Pri
vyplňovaní sa dopúšťa
chýb, ktoré opravuje
prelepovaním či
gumovaním.
Nerešpektuje normy
MS ani pravidlá
vydané riaditeľom
školy. Informácie
zapisuje neskoro,
občas ich nezapíše
vôbec.

1
Dostatočne nepozná
pedagogickú
dokumentáciu. Snaţí
sa ju vyplňovať podľa
noriem MŠ a pravidiel
vydaných riaditeľom
školy. Občas sa
dopúšťa chýb, ktoré
nie vţdy správne
opraví. Informácie
zapisuje neskoro, ale
nezabúda na ne.

2
Pozná pedagogickú
dokumentáciu. Snaţí
sa ju kvalitne
vyplňovať podľa
všetkých noriem MŠ a
pravidiel vydaných
riaditeľom školy.
Chyby, ktorých sa
dopúšťa len zriedka,
vţdy správne opraví.
Všetky informácie sú
zapísané čo najskôr pri
realizácii nariadených
činností alebo zmene
údajov.

3
Dostatočne pozná
pedagogickú
dokumentáciu. Vţdy ju
kvalitne vyplňuje
podľa všetkých noriem
MŠ a pravidiel
vydaných riaditeľom
školy. Nedopúšťa sa
ţiadnych chýb. Všetky
informácie sú zapísané
ihneď po realizácii
nariadených činností či
zmene údajov.

II. KONTAKT SO ŢIAKMI
1.

Poznanie ţiakov a ich individuality
0

Učiteľ nemá ani
základné informácie o
intelektuálnom
potenciáli svojich
ţiakov a ich spôsoboch
učenia sa. Nepozná
dostatočne ich rodinné
a sociálne zázemie.
Nedokáţe prostredie
prispôsobiť tak, aby
vyhovovalo
rozdielnym povahám,
postojom a spôsobom
učenia sa všetkých
ţiakov.

2.

1
Učiteľ má základné
informácie o
intelektuálnom
potenciáli svojich
ţiakov a ich
vyučovacích
výsledkoch. Nezaoberá
sa spôsobom učenia sa
ţiakov. Čiastočne
pozná ich rodinné a
sociálne zázemie.
Snaţí sa prostredie
prispôsobiť
rozdielnym povahám a
postojom svojich
ţiakov.

2
Učiteľ má prehľad o
intelektuálnom
potenciáli a
komplexných
vzdelávacích
výsledkoch svojich
ţiakov. Dobre pozná
ich rodinné a sociálne
zázemie. Vníma a
rešpektuje ich
rozdielne predpoklady
a nadanie. Vytvára
prostredie, ktoré
vyhovuje rozdielnym
povahám, postojom
a spôsobom učenia sa
všetkých svojich
ţiakov.

3
Učiteľ vyuţíva
komplexné znalosti o
svojich ţiakoch k
presnému zacieleniu
vzdelávania. Dobre
vníma a rešpektuje ich
rozdielne predpoklady
a nadanie. Dokáţe
vyhovieť ich potrebám
vďaka znalosti ich
individuálnych
spôsobov učenia sa,
rodinného a sociálneho
zázemia.

Podpora osobnostného rozvoja ţiaka
0

Učiteľ neberie ohľad
na potenciál schopností
svojich ţiakov,
nepodporuje
dostatočne ich
všestranný rozvoj.
Neposkytuje ţiakom
pravidelnú podporu.
Ţiaci tak strácajú
záujem o vzdelávanie
a nevyuţívajú všetky
príleţitosti, ktoré im
škola ponúka.

1
Učiteľ čiastočne
reaguje na individuálne
predpoklady svojich
ţiakov, snaţí sa ich
podporovať vo
všestrannom rozvoji.
Očakáva však rovnaké
výsledky od všetkých
ţiakov. Čiastočne ich
podporuje, niektorí
z nich vyuţívajú
príleţitosti, ktoré im
škola ponúka.

2
Učiteľ reaguje na
individuálne
predpoklady svojich
ţiakov a dokáţe
efektívne vyuţiť rôzne
vzdelávacie
a výchovné postupy.
Ţiaci vnímajú podporu
zo strany učiteľa
a stotoţňujú sa so
vzdelávaním a jeho
cieľom. Učiteľ vytvára
také prostredie, ktoré
umoţňuje aktívne
zapojenie všetkých
ţiakov.

3
Učiteľ vytvára
a pouţíva vzdelávacie
a výchovné postupy
podľa individuálnych
predpokladov
jednotlivých ţiakov.
Ţiaci vnímajú silnú
podporu z jeho strany,
ochotne prijímajú
zodpovednosť za svoju
prácu. Učiteľ
systematicky sleduje
a rozvíja individuálny
potenciál svojich
ţiakov.

3.

Vytváranie spolupracujúceho tímu v triede
0

Učiteľ nehľadí na
kolektív triedy ako na
spolupracujúci tím.
Vníma ho ako súbor
jednotlivcov, ktorí
majú iba rovnakú,
avšak spoločnú úlohu.
Nevytvára v triede
prostredie na
spoluprácu, nevedie
ţiakov k vzájomnej
úcte a dôvere.

1
Učiteľ sa občas snaţí
vytvárať v triede
spolupracujúci tím.
Nevníma však jeho
význam pre efektívne
vzdelávanie ţiakov.
Snaţí sa viesť ţiakov
k spolupráci pri
spoločnom riešení
zadaných úloh,
nevytvára však
základné predpoklady
pre fungovanie
skupinovej práce.

2
Učiteľ si uvedomuje
význam spolupráce
v tíme pre efektívne
vzdelávanie ţiakov.
Často vytvára v triede
podmienky pre
budovanie spolupráce,
vzájomnej úcty
a dôvery medzi ţiakmi.
Snaţí sa podporovať
vzájomné počúvanie
ţiakov, rešpektovanie
pravidiel komunikácie.
Ţiaci dokáţu spoločne
riešiť zadané úlohy.

3
Učiteľ hľadí na
spoločenstvo ţiakov
ako na spolupracujúci
tím a chápe jeho
pozitívny vplyv na
rozvoj kaţdého
jednotlivca. Vytvára
prostredie pre
spoluprácu, vzájomnú
úctu a dôveru medzi
členmi skupiny, ktorí
sa dokáţu navzájom
počúvať, mať jasné
pravidlá, postupy pri
spolupráci a sú schopní
spoločne riešiť zadané
úlohy.

III. EFEKTIVITA VZDELÁVACIEHO PROCESU
1.

Plánovanie vzdelávacieho procesu
0

Učiteľ pravidelne
neurčuje ciele
vzdelávania alebo ich
zle definuje. Nie sú
formulované, ako
očakávané výkony
ţiakov v oblasti
vedomostí,
zodpovedností a
postojov. Neberú
ohľad na individualitu
ţiakov. Obsah
vzdelávania
nezahrňuje znalosti a
zodpovednosť pre
efektívne učenie sa
ţiakov. Prvky
vzdelávania spolu
nesúvisia alebo majú
len malú súvislosť.

2.

1
Učiteľ stanovuje ciele
vzdelávania náhodne a
nedodrţuje
formulovanie cieľov
ako očakávané výkony
ţiakov v oblasti
vedomostí,
zodpovedností a
postojov. Ciele neberú
ohľad na individualitu
ţiakov. Obsah učiva
väčšinou zahŕňa
vedomosti,
zodpovednosť a
postupy dôleţité pre
efektívne učenie sa
ţiakov. Prvky
vzdelávania spolu
väčšinou súvisia.

2
Učiteľ dobre určuje
ciele vzdelávania,
ktoré sú formulované
ako očakávané výkony
v oblasti vedomostí,
zodpovedností a
postojov ţiakov.
Niektoré ciele berú
ohľad na individualitu
ţiakov. Obsah učiva
zahŕňa vedomosti,
zodpovednosť a
postupy dôleţité pre
efektívne učenie sa
ţiakov. Snaţia sa
vzájomne prepájať
všetky prvky
vzdelávania.

3
Učiteľ koncepčne
plánuje svoje
vzdelávacie ciele, sú
jasne formulované ako
očakávané výkony
ţiakov v oblasti
vedomostí,
zodpovedností a
postojov. Formuluje
vzdelávacie ciele s
ohľadom na
individualitu ţiakov.
Obsah učiva vychádza
z vedomostí,
zodpovedností a
postupov dôleţitých
pre efektívne učenie sa
ţiakov. Všetky prvky
vzdelávania sú
vzájomne prepojené.

Vedenie vzdelávacieho procesu
0

Učiteľ stráca pri
vyučovaní veľa času
beţnými úlohami a
nevyuţíva efektívne
svoj čas. Pokyny
udelené ţiakom nie sú
celkom jasné a
jednoznačné. S
ťaţkosťami dokáţe
usmerňovať správanie
ţiakov. Priestor triedy
dostatočne nevyuţíva
vzhľadom k potrebám
ţiakov. Pri vyučovaní
nie sú stanovené
pravidlá pre prácu
ţiakov.

1
Učiteľ zvláda beţné
úlohy a snaţí sa
efektívne vyuţívať čas.
Pokyny udelené
ţiakom sú väčšinou
jasné a jednoznačné.
Dokáţe usmerňovať
správanie väčšiny
ţiakov. Priestory triedy
občas vyuţíva
spôsobom
zodpovedaj úcim
potrebám ţiakov.
Pravidlá pri práci
ţiakov sú stanovené,
ale nekontrolované.

2
Učiteľ dobre zvláda
beţné úlohy a
efektívne narába s
časom. Pokyny
udelené ţiakom sú
jasné a jednoznačné.
Dokáţe usmerňovať
správanie všetkých
ţiakov. Priestory triedy
vyuţíva spôsobom
zodpovedaj úcim
poţiadavkám predmetu
a potrebám ţiakov.
Pravidlá pri práci sú
stanovené a
kontrolované.

3
Učiteľ výborne zvláda
beţné úlohy a dobre
narába s časom.
Pokyny udelené
ţiakom sú úplne jasné
a jednoznačné. Dokáţe
dobre usmerňovať
správanie všetkých
ţiakov. Optimálne
vyuţíva priestory
triedy pre maximálne
podporenie efektivity
pri učení. Pravidla pri
práci sú integrálnou
súčasťou vyučovania
daného predmetu.

3.

Vedenie ţiakov k aktívnemu prístupu k učeniu sa
0

Učiteľ nemá
dostatočné pochopenie
pre individuálne
spôsoby učenia sa
ţiakov. Nedokáţe im
vhodným spôsobom
prispôsobiť
vyučovanie, nieje
dôsledný, nevyţaduje
od ţiakov dobré
výsledky. Nedokáţe
spojiť učivo s reálnym
ţivotom. Nepouţíva
vhodné nástroje na
sledovanie pokrokov
ţiakov.

4.

1
Učiteľ sa snaţí striedať
rôzne vzdelávacie
stratégie bez ohľadu na
rozdielne spôsoby
učenia sa ţiakov. Pri
vyučovaní sa snaţí byť
dôsledný a netolerovať
zlú prácu a výkon
ţiakov, nedarí sa mu to
však u všetkých
ţiakov. Občas prepojí
učivo s reálnym
ţivotom. Pouţíva
vhodné nástroje na
sledovanie pokrokov
u ţiakov, ale
neupravuje podľa toho
vzdelávací proces.

2
Učiteľ sústavne
vyuţíva rôzne
vzdelávacie stratégie,
ktoré vyhovujú
individuálnym
potrebám ţiakov.
Snaţí sa prispôsobiť
vzdelávanie
rozdielnym spôsobom
učenia sa ţiakov. Pri
vzdelávaní je dôsledný
a netoleruje zlú prácu
a výkon ţiakov.
Prepája učivo
s reálnym ţivotom
Pravidelne vyuţíva
vhodné nástroje na
sledovanie pokrokov
ţiakov a vie dobre
upravovať vzdelávací
proces.

3
Učiteľ veľmi úspešne
vyuţíva rôzne
vzdelávacie stratégie,
ktoré vyhovujú
individuálnym
potrebám všetkých
ţiakov a rešpektujú ich
rozdielne spôsoby
učenia sa. Pri
vzdelávaní dôsledne
dbá, aby všetci ţiaci
pracovali
s maximálnym
nasadením. Efektívne
vyuţíva svoje
schopnosti na
sledovanie ich
pokrokov a podľa toho
dokáţe vhodne
prispôsobiť
vzdelávanie.

Vedie ţiakov k vnútornej motivácii
0

Vzdelávaniu často
chýba jasný cieľ,
zmysluplnosť
a zaujímavosť. Spätná
väzba nieje sústavná,
nikdy nieje celkom
presná alebo prichádza
neskoro. Učiteľ
neumoţňuje aktívnu
spoluprácu medzi
ţiakmi, neposkytuje
moţnosť voľby
zadávaných úloh,
učebné materiály
nepriťahujú dostatočnú
pozornosť ţiakov.
Učiteľovi sa nedarí
získať záujem ţiakov
o daný predmet.

1
Vzdelávanie je
väčšinou zmysluplné,
občas aktívne
a zaujímavé. Spätná
väzba nieje sústavná,
býva presná. Učiteľ sa
snaţí podporovať
spoluprácu medzi
ţiakmi, občas
poskytuje moţnosť
voľby zadávaných
úloh. Učebné materiály
priťahujú pozornosť
iba niektorých ţiakov.
Iba časť ţiakov javí
záujem o vyučovací
predmet.

2
Vyučovanie je
zmysluplné, aktívne,
vyhovuje potrebám
väčšiny ţiakov. Spätná
väzba je spravidla
sústavná, presná
a včas. Učiteľ
podporuje aktívnu
spoluprácu medzi
ţiakmi, poskytuje
moţnosť voľby
zadávaných úloh.
Učebné materiály sú
pre väčšinu ţiakov
zaujímavé a priťahujú
ich pozornosť. Väčšina
ţiakov má záujem
o vyučovací predmet.

3
Vyučovanie je
zmysluplné, aktívne,
vyhovuje potrebám
všetkých ţiakov a je
prirodzenou súčasťou
ich ţivota. Spätná
väzba j e sústavná,
presná a včas. Učiteľ
cielene podporuje
aktívnu spoluprácu
medzi ţiakmi, sústavne
poskytuje moţnosť
voľby zadávaných
úloh. Učebné materiály
sú ţiakmi vyuţívané
s veľkou pozornosťou.
Ţiaci majú veľký
záujem o vyučovací
predmet.

5.

Dodrţiavanie pravidiel hodnotenia ţiakov
0

Učiteľ nedodrţiava
pravidlá pre
hodnotenie
a klasifikáciu ţiakov
uvedené v ŠkVP,
dostatočne ich
nepozná. Nemá
stanovené hodnotiace
kritéria vychádzajúce
zo vzdelávacích
cieľov. S hodnotiacimi
kritériami
neoboznamuje ţiakov.
Pouţíva obmedzené
spôsoby hodnotenia.

1
Učiteľ je oboznámený
s pravidlami pre
hodnotenie
a klasifikáciu ţiakov
uvedenými v ŠkVP,
nemá ich dostatočne
naštudované.
Hodnotiace kritéria sú
vytvorené len pre
niektoré vzdelávacie
ciele. Učiteľ o nich
informuje ţiakov
nepravidelne. Pouţíva
viac spôsobov
hodnotenia ţiakov.

2
Učiteľ dodrţiava
pravidlá pre
hodnotenie
a klasifikáciu ţiakov
uvedené v ŠkVP.
Hodnotiace kritéria sú
vytvorené k väčšine
vzdelávacích cieľov.
Učiteľ o nich podáva
dostatočné informácie
ţiakom. Pouţíva
viacero efektívnych
spôsobov hodnotenia
ţiakov.

3
Učiteľ v plnom
rozsahu dodrţiava
pravidlá pre
hodnotenie
a klasifikáciu ţiakov
uvedené v ŠkVP.
Pouţívané hodnotiace
kritériá sú vytvorené k
všetkým vzdelávacím
cieľom a sú s nimi
prepojené.
Sústavne o nich
informuje ţiakov.
Vzdelávací proces
skvalitňuje pouţívaním
rôznych efektívnych
spôsobov hodnotenia.

IV. KOMUNIKÁCIA S OKOLÍM
1.

Miera a rozsah spolupráce
1

0
Učiteľ s neochotou
spolupracuje
s ostatnými kolegami
a vedením školy, ani
im neposkytuje
dostatočnú podporu.
Zasadnutí sa
zúčastňuje iba pasívne.
Nedelí sa o svoje
vedomosti
a skúsenosti, zriedka
vyuţíva skúsenosti
kolegov. Nerešpektuje
v plnom rozsahu
prijaté rozhodnutia.
Svoje osobné
záleţitosti a návštevy
lekára si vybavuje
často v dobe, keď má
vyučovať alebo
zastupovať.

2.

Učiteľ sa občas snaţí
spolupracovať
s kolegami a vedením
školy. Zúčastňuje sa
zasadnutí. Je schopný
podeliť sa o svoje
vedomosti
a skúsenosti. Občas
vyuţíva skúsenosti
kolegov. Väčšinou
rešpektuje prijaté
rozhodnutia. Svoje
osobné záleţitosti a
návštevy lekára si
občas vybavuje v dobe,
keď má vyučovať
alebo zastupovať.
Informuje zástupcu
riaditeľa tesne pred
absenciou.

2
Učiteľ dokáţe
efektívne
spolupracovať
s kolegami a vedením
školy. Aktívne sa
zúčastňuje zasadnutí,
vyuţíva skúsenosti
svojich kolegov
a ochotne sa delí so
svojimi skúsenosťami
Rešpektuje prijaté
rozhodnutia. Svoje
osobné záleţitosti
vybavuje mimo
pracovnej doby,
návštevy lekára v čase
voľných hodín. Včas
informuje zástupcu
riaditeľa.

3
Učiteľ ochotne
a efektívne
spolupracuje s
kolegami a vedením
školy. Aktívne sa
zúčastňuje zasadnutí,
organizuje zasadnutia
pri riešení problémov.
Vyuţíva skúsenosti
kolegov a ponúka im
svoje. Plne rešpektuje
prijaté rozhodnutia.
Chápe náročnosť
zastupovania, preto si
osobné záleţitosti
vybavuje mimo
pracovnú dobu,
návštevy lekára
zásadne v rámci
voľných hodín. Včas
informuje zástupcu
riaditeľa.

Zapojenie do aktivít v škole
0

Učiteľ kritizuje
vzdelávaciu filozofiu
školy, nieje schopný
pôsobiť v súlade
s poslaním školy.
V škole sa výraznejším
spôsobom neangaţuje,
nepodieľa sa na
príprave spoločných
programov a projektov.
Neochotne ich realizuje.
Minimálne sa
zúčastňuje mimoškolských
akcií pre ţiakov. Odmieta
viesť záujmové krúţky.

1

2

3

Učiteľ dokáţe
prezentovať
vzdelávaciu filozofiu
školy, snaţí sa pôsobiť
v súlade s poslaním
školy. Občas sa zapája
do ţivota školy.
Nepravidelne sa
podieľa na realizácii
spoločných programov
a projektov. Občas sa
zúčastňuje mimoškolských
akcií pre ţiakov.
Neochotne vedie
záujmové krúţky.

Učiteľ pozitívne
vyjadruje svoje postoje
k filozofii školy, jedná
so ţiakmi a s rodičmi
v súlade s poslaním
školy. Zapája sa do
ţivota školy, podľa
svojich moţností sa
podieľa na príprave
a realizácii spoločných
programov a projektov
v škole. Spoluorganizuje
mimoškolské akcie pre
ţiakov. Je ochotný
viesť záujmové krúţky.

Učiteľ vţdy obhajuje ciele
a vzdelávaciu filozofiu
školy. Aktívne sa podieľa
na ţivote školy, plní často
funkciu iniciátora
a koordinátora školských
aktivít. Je jedným z
hlavných organizátorov
pri príprave a realizácií
spoločných projektov.
Organizuje a aktívne
sa zúčastňuje
mimoškolských akcií
pre ţiakov. Vedie
záujmové krúţky.

3.

Propagácia školy
0

Učiteľ neuznáva
filozofiu školy a nie je
ochotný ju obhajovať
na verejnosti. Často
vynáša problémy
mimo školu, čím kazí
povesť školy.
Nezaujíma sa
o propagáciu školy, nie
je ochotný sa na nej
podieľať. Nezaujíma
sa o prostredie školy,
kde pracuje.

1
Učiteľ nieje celkom
stotoţnený s filozofiou
školy, no nekritizuje
ju. Je schopný ju
obhajovať na
verejnosti. Občas
vynáša problémy školy
na verejnosť. Ak ho
niekto poţiada, zaistí
propagačný materiál.
Zriedka vystavuje
práce ţiakov.

2
Učiteľ j e prevaţne
stotoţnený s filozofiou
školy, ochotne ju
propaguje na
verejnosti. Problémy
školy sa snaţí
nevynášať na
verejnosť. Pomáha pri
zaisťovaní propagácie
školy.
Vystavuje práce
ţiakov. Podieľa sa na
zadávaní materiálov na
webovú stránku školy.

3
Učiteľ je stotoţnený
s filozofiou školy,
vţdy ju propaguje na
verejnosti. Prípadné
problémy v škole
nikdy nevynáša na
verejnosť. Sám aktívne
vyhľadáva moţnosti
propagácie školy,
zaisťuje ju. V tejto
činnosti je úspešný.
Vystavuje práce
ţiakov. Publikuje
v médiách, na webovej
stránke školy.

V. PROFESIJNÝ RAST A ROZVOJ
1.

Odborný profesijný rozvoj
1

0
Učiteľ nesleduje
a nepozná základné
nové poznatky
v odbore a ani odborné
publikácie.
Nedostatočne sa
zúčastňuje školení
a vzdelávacích
seminárov. Nemá
jasnú predstavu
o vyuţiteľnosti
a hodnote učiva pre
ţiakov, ťaţko
rozlišuje, čo je pre
výuku ţiakov
zmysluplné. Vo
vzdelávaní nerozvíja
kľúčové kompetencie
ţiakov.

2.

Učiteľ náhodne sleduje
odborné publikácie
v odbore. Zúčastňuje
sa školení
a vzdelávacích kurzov
nesystematický,
náhodne. Získané
vedomosti a skúsenosti
ťaţko zaraďuje do
svojho vzdelávania. Je
schopný zhodnotiť
učivo z hľadiska jeho
vyuţiteľnosti.
Väčšinou dokáţe
začleniť do
vzdelávania to, čo je
podstatné
a zmysluplné. Učivo
nevyuţíva pre
rozvíjanie kľúčových
kompetencií ţiakov.

2
Učiteľ sleduje výskum
a odborné publikácie
v odbore. Dokáţe
rozpoznať svoje
vzdelávacie potreby
a napĺňa ich účasťou
na školeniach
a vzdelávacích
kurzoch. Získané
vedomosti a skúsenosti
vyuţíva k zvyšovaniu
efektivity vzdelávania
a výchovy ţiakov. Vie
zhodnotiť učivo
z hľadiska jeho
vyuţiteľnosti
a hodnoty pre ţiakov.
Dobre začleňuje do
vzdelávania to, čo je
podstatné a zmysluplné
pre rozvoj kľúčových
kompetencií ţiakov.

3
Učiteľ je spoľahlivým
zdrojom informácií
o výskume a odborných
publikáciách v odbore.
Jeho účasť na školeniach
a vzdelávacích seminároch
je systematická
a cieľavedome reflektuje
jeho aktuálne osobné
potreby a poţiadavky
vyplývajúce z realizácie
ŠkVP.
Svojou cieľavedomosťou
a záujmom motivuje
ostatných. Odborne
hodnotí učivo
z hľadiska jeho
uţitočnosti a hodnoty
pre ţiakov. Vyuţíva ho
pre rozvoj kľúčových
kompetencií ţiakov.

Efektivita a produktivita

0
Učiteľ nevyuţíva
moţnosť byť aktívnym
a produktívnym
členom pedagogického
zboru. V rámci školy
nieje príliš ochotný sa
angaţovať, nejaví
snahu prispievať
k napĺňaniu cieľov
školy. Pracuje
stereotypne bez
tvorivosti a nadšenia.

1
Učiteľ je schopný byť
aktívnym
a produktívnym
členom zboru, svoje
moţnosti však vyuţíva
nepravidelne. Do
aktivít školy sa zapája
pod tlakom. Vyznačuje
sa častým striedaním
nálad od nadšenia po
rezignáciu. Je menej
tvorivý.

2
Učiteľ je dlhodobo
aktívny a produktívny.
Vyuţíva všetky
moţnosti ako prispieť
k napĺňaniu cieľov
školy a kvalitnej
realizácii ŠkVP.
Ochotne sa zapája do
aktivít školy. Nemá
problémy nadchnúť sa
pre prácu, snaţí sa byť
tvorivý.

3
Učiteľ je vnímaný ako
autorita spravidla pre
aktívny a produktívny
štýl práce. Aktívne
vyhľadáva moţnosti
ako prispieť
k napĺňaniu cieľov
školy a skvalitňovaniu
ŠkVP. Je iniciátorom
rady odborných
a pedagogických
aktivít, pozitívne
ovplyvňuje kvalitu
výchovy
a vzdelávania. Pracuje
s nadšením a s veľkou
tvorivosťou.

HODNOTIACI HÁROK
I.

PROFESIJNÁ ÚROVEŇ

1.

Odborné vedomosti

2.

Pedagogické skúsenosti

3.

Znalosť ŠkVP

4.

Schopnosť samostatne riešiť
problémy

5.

Vyplňovanie pedagogickej
dokumentácie

II.

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ

KON TAKT SO ŢIAKMI

1.

Poznanie ţiakov a ich
individuality

2.

Podpora osobnostného rozvoja
ţiaka

3.

Vytváranie spolupracujúceho
tímu v triede

III.

0

Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ

EFEKTIVITA VZDELÁVACIEHO PROCESU

1.

Plánovanie vzdelávacieho
procesu

2.

Vedenie ţiakov k aktívnemu
prístupu k učeniu sa

3.

Vedie ţiakov k vnútornej
motivácii

4.

Vedenie vzdelávacieho procesu

5.

Dodrţiavanie pravidiel
hodnotenia ţiakov

Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ

IV.

KOMUNIKÁCIA S OKOLÍM

1.

Miera a rozsah spolupráce

2.

Zapojenie do aktivít v škole

3.

Propagácia školy

V.

0

1

2

3

0

1

2

3

Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ

PROFESIJNÝ RAST A ROZVOJ

1.

Odborný profesijný rozvoj

2.

Efektivita a produktivita

Hodnotený
Hodnotiteľ
Hodnotený
Hodnotiteľ

