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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou  stretnutia bola 
zhodnotenie úrovne prírodovednej gramotnosti žiakov. Učitelia diskutovali a porovnávali svoje 
skúsenosti pri príprave testov na zistenie úrovne vedomosti žiakov. 

  

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/


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

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia 

3. Diskusia 

4. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia.  

Didaktickým testom má učiteľ možnosť zistiť, do akej miery sa zhoduje výkon žiaka s požadovaným 
vzorom. Z neho získané informácie by mali byť platné, spoľahlivé a ľahko vyhodnotiteľné.  
Základnou funkciou didaktického testu je kontrola, získanie spätnej väzby, informácií potrebných 
pre reguláciu vyučovania a učenia. 

Didaktický test nie je  vhodný, ak sú testované úlohy namiesto aplikácie orientované na pamäť. 

Ďalšou dôležitou charakteristikou didaktického testu je jeho reliabilita, teda ukazovateľ presnosti, 
spoľahlivosti merania. Určuje, do akej miery získané výsledky v didaktickom teste spoľahlivo 
odrážajú skutočné vedomosti, prípadne zručnosti žiakov. 

Treťou, rovnako dôležitou vlastnosťou didaktického testu je administrabilita, čiže praktickosť. 
Sleduje uplatňovanie zásady preskúšať čo najväčšiu skupinu žiakov za relatívne krátky čas, a 
súčasne čo najjednoduchšie vyhodnotenie testov. Spoľahlivý výsledok by mal slúžiť na porovnanie 
úrovne vedomostí čo najväčšieho počtu žiakov. 

Praktickosť je nevyhnutnou požiadavkou ekonomickosti a operatívnosti. Jej cieľom je uľahčiť, 
zefektívniť prácu učiteľovi i žiakom. 

 

 

•  

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PG PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 
využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na 
tému ďalšieho zasadnutia vyhodnotenie práce klubu. 
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Príloha: 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  materskou ško lou Tuhrina   

Dátum konania stretnutia: 07.06.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Jana Bosáková  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Šimon Končula  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Danka Kučerová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


