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Správa za ŠIC Žilina v školskom roku 2021/2022 
 

3.2 Realizácia zmien v obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie 
systému opatrení na podporu vzdelávania žiakov ohrozených školským neúspechom 
v dôsledku dištančného vzdelávania na gymnáziu 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KONTROLOVANÝCH ŠKOLÁCH 

ŠIC Žilina vykonalo 2 tematické inšpekcie (TI) a obidve boli realizované v štátnych gymnáziách 
(G) s vyučovacím jazykom slovenským. V jednom G1 38 pedagogických zamestnancov 
vzdelávalo 478 žiakov v 4-ročnom vzdelávacom programe (VP), z nich 2 žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami so zdravotným znevýhodnením. V druhom G2 
36 pedagogických zamestnancov vzdelávalo 450 žiakov v 8-ročnom VP. Odborní zamestnanci 
v kontrolovaných subjektoch nepôsobili. Dotazníky zadané ŠŠI vyplnilo 61 pedagogických 
zamestnancov a 240 žiakov.  

 

Tabuľka 1  

Počet kontrolovaných škôl 2 

Vyučovací jazyk škôl   

Slovenský 2 

Slovenský  – ruský biling. 0 

Slovenský – maďarský  0 

Slovenský – anglický bilingv.  0 

Iný vyučovací jazyk (doplniť) 0 

Zriaďovateľ   

Štátne školy 2 

Cirkevné školy 0 

Súkromné školy 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
2 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
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Tabuľka 2  

Údaje o žiakoch gymnázia 4-ročného, 5-ročného a 8-ročného VP v aktuálnom školskom roku 

Celkový 
počet 
žiakov 

z nich 
počet žiakov so ZZ  

Počet žiakov, ktorí sa 
v šk. r. 2020/2021 nezúčastňovali DV 

z nich 
počet žiakov so ZZ 

928 2 0 0 

Údaje o žiakoch gymnázia 4-ročného VP v aktuálnom školskom roku 

Celkový 
počet 
žiakov 

z nich 
počet žiakov so ZZ  

Počet žiakov, ktorí sa 
v šk. r. 2020/2021 nezúčastňovali DV 

z nich 
počet žiakov so ZZ 

478 2 0 0 

Údaje o žiakoch gymnázia 5-ročného VP v aktuálnom školskom roku 

Celkový 
počet 
žiakov 

z nich 
počet žiakov so ZZ  

Počet žiakov, ktorí sa 
v šk. r. 2020/2021 nezúčastňovali DV 

z nich 
počet žiakov so ZZ 

0 0 0 0 

Údaje o žiakoch gymnázia 8-ročného VP v aktuálnom školskom roku 

Celkový 
počet 
žiakov 

z nich 
počet žiakov so ZZ  

Počet žiakov, ktorí sa 
v šk. r. 2020/2021 nezúčastňovali DV 

z nich 
počet žiakov so ZZ 

450 0 0 0 

 

Tabuľka 3  

Pedagogickí a odborní zamestnanci  počet 

učiteľ  74 

pedagogický asistent 0 

školský špeciálny pedagóg 0 

školský psychológ 0 

sociálny pedagóg 0 

 

Tabuľka 4  

Respondenti  počet  

pedagogickí a odborní zamestnanci 61 

žiaci  240 
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REALIZÁCIA DIAGNOSTIKY VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ  ŽIAKOV PO NÁVRATE K PREZENČNEJ VÝUČBE 
A JEJ VÝSLEDKY 

 

Tabuľka 5  

 

V obidvoch G učitelia priebežne počas dištančnej výučby aj po návrate k prezenčnej výučbe 
vykonávali diagnostiku vedomostí a zručností žiakov. Najčastejšie uplatňovanými spôsobmi 
overovania boli rozhovory so žiakmi, písomné a ústne skúšanie, prezentácie súhrnných 
žiackych prác, ako aj sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. Učitelia 
využili aj pracovné listy, prezentácie žiackych prác, portfóliá a riešenie projektových 
a tvorivých úloh.  
Na základe vykonanej diagnostiky učitelia oboch G zistili, že miera osvojenia vedomostí 
a zručností žiakov bola vo všetkých vzdelávacích oblastiach (jazyk a komunikácia, človek 
a príroda, matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť) z niektorých tém nižšia, 
čo mohlo negatívne vplývať na kontinuitu ich ďalšieho vzdelávania.  
Školy využitím opakovania, dodatočným výkladom učiva a aktivizujúcimi metódami zistené 
nedostatky (s výnimkou vedomostí v niektorých tematických celkoch/lekciách 
v 4 predmetoch, ktoré boli v G so 4-ročným VP3 presunuté do ďalšieho ročníka) do konca 
školského roku 2020/2021 odstránili.  
Učitelia sa v rozhovoroch vyjadrili a v dotazníku to potvrdili, že na jednej strane situáciu 
sťažovala menšia miera schopností žiakov systematicky a sústredene pracovať ako dôsledok 
dištančného vzdelávania, avšak na druhej strane odstraňovaniu rozdielov vo vedomostiach 
pomohla aj skutočnosť, že viac ako polovica žiakov preukázala motiváciu vzdelávať sa. Viac 
ako polovica učiteľov sa v dotazníku vyjadrila, že pozorovali aj nižšiu schopnosť žiakov 
komunikovať a spolupracovať, čo podľa slov vedenia škôl bolo spôsobené neustálym 
predlžovaním dištančného vyučovania a obmedzeným sociálnym kontaktom žiakov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 

DIAGNOSTIKA POČET 

ŠKÔL 

Následne 

upravili 

ŠkVP 

POČET 

ŠKÔL  

Prijali opatrenia 

na poskytovanie 

podpory žiakom, 

ktorí sa 

nezúčastňovali 

DV 

POČET 

ŠKÔL  

nevykonali diagnostiku 0 0 0 

vykonali 

diagnostiku  

a zistené nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach 

žiakov nemali vplyv na kontinuitu ich vzdelávania. 
0 0 0 

a zistené nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach 

žiakov   mohli negatívne vplývať na kontinuitu ich 

ďalšieho vzdelávania. Miera osvojenia vedomostí a 

zručností žiakov bola nižšia (aspoň v 1 vzdelávacej 

oblasti). 

2 1  2 

a zistené nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach 

žiakov mali negatívny dopad na kontinuitu ich 

ďalšieho vzdelávania. Miera osvojenia vedomostí a 

zručností žiakov bola nízka (aspoň v 1 vzdelávacej 

oblasti). 

0 0 0 
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Graf 1 Diagnostika vedomostí a zručností žiakov po ukončení dištančného vzdelávania 
 

 
 
 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV, KTORÍ NEPROSPELI Z DÔVODU  NEÚČASTI NA DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ 

 
 

Ani jedno kontrolované G na konci školského roka 2018/2019 a školského roka 2020/2021 

neevidovalo neprospievajúcich žiakov. 
 

Tabuľka 6  

Údaje o výsledkoch žiakov 
na konci školského roka 

2018/2019 
(prezenčné vyučovanie) 

na konci školského roka 
2020/2021 

(dištančné vzdelávanie) 

Počet žiakov 4-ročného VP, 
ktorí neprospeli   

0 0 

z nich ZZ 0 0 

Počet žiakov 5-ročného VP, 
ktorí neprospeli  

0 0 

z nich ZZ 0 0 

Počet žiakov 8-ročného VP, 
ktorí neprospeli  

0 0 

z nich ZZ 0 0 

 

ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Z 2 kontrolovaných G, 14 škola na základe analýzy výsledných zistení z diagnostiky vedomostí 
a zručností žiakov a v záujme zaistenia nadväznosti vzdelávania revidovala školský vzdelávací 
program (ŠkVP) a to úpravou učebných osnov (v 4 predmetoch 3 vzdelávacích oblastí 
pre 7 tried presunula neprebratých 8 lekcií a 2 tematické celky do vyššieho ročníka). Úpravy 
boli prerokované v pedagogickej rade, ale neboli zaznamenané v ŠkVP.   

                                                 
4 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
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V obidvoch G bol internými smernicami upravený systém hodnotenia a klasifikácie žiakov 
(úprava počtu predmetov hodnotených slovne). G so 4-ročným VP5 posilnilo v kritériách 
hodnotenia a klasifikácie prvky formatívneho hodnotenia. Pre žiakov G s 8-ročným VP6 bolo 
formatívne hodnotenie bežným spôsobom hodnotenia aj pred dištančným vzdelávaním.  
K zmene organizácie vyučovania pristúpilo iba jedno7 z 2 G. Počas dištančného vzdelávania 
na základe výsledkov vlastných dotazníkov a rozhovorov vedenia školy s učiteľmi i žiakmi 
upravovalo rozvrh hodín niekoľkokrát a do rozvrhu hodín, platného pre prezenčné vyučovanie 
pre žiakov 1. ročníkov, v záujme vytvárania priestoru na prepájanie tém, zaradilo blokové 
vyučovanie prírodovedných predmetov. Ani jedno G prestávky na pohybové aktivity 
do rozvrhu hodín nezaradilo. 
 

OPATRENIA ZAMERANÉ NA POSKYTOVANIE PODPORY ŽIAKOM, KTORÍ NEMALI VYTVORENÉ  

PODMIENKY NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 

 

V školskom roku 2020/2021 sa všetci žiaci kontrolovaných subjektov zúčastňovali dištančného 
vzdelávania a školy neevidovali žiakov ohrozených školských neúspechom v dôsledku tejto 
formy vzdelávania. Aj napriek tomu, vedenie oboch G vypracovalo pre všetkých žiakov 
preventívny systém opatrení8.  

Opatrenia boli najčastejšie orientované na podporu učenia sa žiakov na vyučovacích 
hodinách9, wellbeingu žiakov10 a na skvalitnenie práce a vzdelávanie učiteľov11.   
 

Tabuľka 7  

Systém  opatrení zameraný na poskytovanie podpory ohrozeným skupinám žiakov 
Počet 
škôl  

Školy, v ktorých nevytvorili premyslený systém  opatrení zameraný na poskytovanie podpory 
ohrozeným skupinám žiakov, ktorých sa prerušenie prezenčného vzdelávania najviac dotklo   

0 

Školy, v ktorých vytvorili premyslený systém  opatrení zameraný na poskytovanie podpory ohrozeným 
skupinám žiakov, ktorých sa prerušenie prezenčného vzdelávania najviac dotklo   

2 

Systém bol zameraný  na podporu učenia sa žiakov na vyučovacích hodinách   2 

Systém bol zameraný   na podporu wellbeingu všetkých žiakov 2 

Systém bol zameraný  na  podporu žiakov  v čase mimo vyučovania 1 

Systém bol zameraný  na skvalitnenie  práce a vzdelávanie pedagogických zamestnancov 2 

 

ZISTENIA Z PRIAMEHO POZOROVANIA VYUČOVACIEHO PROCESU 

 Počas tematickej inšpekcie ŠŠI zrealizovala 84 hospitácií na 86 vyučovacích hodinách 
vzdelávacích oblasti: jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra - 15, anglický jazyk - 24), 
človek a spoločnosť (dejepis - 5, občianska náuka - 5), človek a príroda (biológia - 9, chémia - 
9), matematika a práca s informáciami (matematika - 11, informatika - 6). 

                                                 
5 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
6 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
7 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
8  zameraný nielen na odstránenie deficitu v poznatkovej úrovni žiakov, ale aj na uľahčenie adaptácie žiakov na prezenčné vyučovanie, podporu   

   učenia sa žiakov a zvládnutie predpokladaného dištančného vzdelávania v školskom roku 2021/2022.  
9 opakovanie a sprístupňovanie poznatkov prostredníctvom aktivizujúcich metód vyučovania, identifikácia reálneho stavu vedomostí žiakov,   

   aplikácia  systému utvrdzovania učiva, poskytovanie individuálnych konzultácií pri výskyte výchovno-vzdelávacích problémov 
10 organizácia adaptačných dní pre žiakov, zaraďovanie športových, kultúrnych a tvorivých aktivít do triednických hodín s cieľom obnoviť  

    a posilniť sociálne vzťahy v kolektíve 
11 organizácia spoločných stretnutí učiteľov za účelom výmeny skúseností, vzájomnej pomoci, podpory a účasť na vzdelávaniach 
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Učenie sa žiaka 
 

Väčšina žiakov v procese učenia sa preukázala vysokú úroveň komunikačných zručností. 
Úroveň ich prejavu bola plynulá, spisovne správna, vyjadrovali sa vecne, v logickom slede. 
Poznatky viažuce sa k danej téme prezentovali spisovne správne s použitím odbornej 
terminológie. Ich komunikačné schopnosti na G so 4-ročným VP12 smerovali k spolupráci 
najmä medzi učiteľmi a žiakmi. Informácie prostredníctvom počítačových aplikácií 
a internetu získavali a spracovávali na 54,76 % vyučovacích hodín. 
V rámci rozvíjania poznávacích schopností žiakov prevažovalo riešenie úloh na zapamätanie, 
porozumenie a aplikáciu nad úlohami rozvíjajúcimi vyššie myšlienkové procesy žiakov. Z nich 
boli najviac zadávané úlohy zamerané na analýzu (84,52 % hodín), v rámci ktorých žiaci vedeli 
rozoberať informácie na menšie prvky, porovnávať vzťahy medzi nimi, ako aj dokázali robiť 
rozhodnutia na základe vopred stanovených kritérií, posúdiť ich správnosť a argumentovať 
pri ich hodnotení. Najmenej príležitostí dostali žiaci na rozvíjanie tvorivého myslenia 
(51,19 % hodín). Ak boli stimulovaní k riešeniu týchto úloh, vedeli spojiť vedomosti a riešenie 
problému, vytvoriť plán a postup riešenia a formulovať závery. 
V rozvíjaní kompetencií k celoživotnému učeniu sa a sociálnych zručností a schopností žiakov 
sa vo významnej miere odrážala zodpovednosť žiakov za vlastnú učebnú činnosť, 
ich schopnosť uplatňovať efektívny individuálny štýl učenia sa a vedomie osobného rozvoja. 
Pri práci vo dvojiciach a v skupinách žiaci vzájomne spolupracovali, konštruktívne diskutovali, 
radili sa a snažili sa podať dobrý výkon. Pridelené úlohy splnili v stanovenom čase 
a zodpovedne. Menej príležitostí (55,90 % hodín) mali žiaci na preukázanie výsledkov práce 
tímu a hodnotenie kooperatívnej práce. Negatívom pri učení sa žiakov bola aj absencia 
priestoru na hodnotenie vlastných výkonov a výkonov spolužiakov.  
 
Graf  2: Preukázanie poznávacích kompetencií žiakov 4 a 8-ročného vzdelávacieho programu                               
na sledovaných vyučovacích hodinách 
 

 
 
 

                                                 
12 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
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Graf 3: Preukázanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa a sociálnych zručností a schopností žiakov 
4 a 8-ročného vzdelávacieho programu na sledovaných vyučovacích hodinách 
 

 
 
Vyučovanie učiteľom 
 
Na zvýšenie efektívnosti vyučovania učitelia využili na 61,71 % vyučovacích hodín podporné 
stimuly pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka, vrátane diferencovania úloh 
a činností žiakov vzhľadom na ich učebné štýly. Na väčšine pozorovaných vyučovacích hodín 
učitelia uplatňovali efektívne stratégie vyučovania kombináciou metód a foriem práce13 
smerujúcich k aktívnemu činnostnému učeniu sa žiakov vo vzťahu k preberaným témam, 
vytváraniu príležitostí na aplikáciu získaných vedomostí a k rozvíjaniu kritického myslenia.  
Názornosť vyučovania bola podporovaná zmysluplne využívanými učebnými pomôckami14, 
IKT15, prezentáciou učiva v PowerPointe, videami a prezentáciami žiakov, čo podporovalo 
u žiakov vytváranie správnych predstáv s využitím medzipredmetových vzťahov.  
Pozitívom bolo, že ako jeden z podporných stimulov učenia sa žiakov učitelia na väčšine hodín 
využívali formatívne hodnotenie.  
Silnou stránkou vyučujúcich bol ich prístup, inšpiratívny rečový prejav, vytváranie rovnakých 
príležitostí k vzdelávaniu pre všetkých žiakov a dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania 
sa, čo prispievalo k vytváraniu podnetnej atmosféry a pozitívnej sociálnej klímy výučby,  
podporovalo záujem žiakov o vzdelávanie a efektívnosť vyučovania. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 pojmová mapa, slepá mapa, brainstorming, doplňovačka, práca s videom, animáciami 
14 pracovné listy, učebnice, čítanky, obrázky 

15 interaktívna tabuľa, notebook, dataprojektor, mobilný telefón 
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Graf 4:  Poskytovanie podporných stimulov učiteľom pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka 
v sledovaných predmetoch 4 a 8-ročného vzdelávacieho programu  

 

 

 

Výrazné pozitíva z pozorovania vyučovacieho procesu 

- vysoká miera rozvíjania komunikačných kompetencií žiakov, 
- rozvíjanie skupinovej spolupráce žiakov 
- uplatňovanie formatívneho hodnotenia 
- formovanie pozitívnej sociálnej klímy v triedach. 

 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

- zadávanie úloh rozvíjajúcich vyššie myšlienkové procesy žiakov, najmä tvorivosť 

- vytváranie priestoru na hodnotenie vlastných výkonov a výkonov spolužiakov. 
 

EFEKTÍVNOSŤ NASTAVENÉHO SYSTÉMU PODPORNÝCH OPATRENÍ  

 
V oboch kontrolovaných G nastavený a uplatňovaný systém opatrení vo výchovno-
vzdelávacom procese napomáhal odstrániť deficit v poznatkovej úrovni žiakov. 1 G16 vykonalo 
v súvislosti s dištančným vyučovaním zmeny v učebných osnovách 4 predmetov presunom17 
neodučených lekcií/tematických celkov do vyššieho ročníka, z ktorých všetky boli 
podľa záznamov evidovaných v Edupage prebraté do konca septembra 2021, čím bola 
zabezpečená kontinuita vzdelávania. 

                                                 
16 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
17 Dôvodom presunu učiva neboli nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach žiakov zistené ich overovaním, ale nedostatočný časový   

      priestor na ich odučenie. 
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Z opatrení na podporu učenia sa žiakov boli využívané najmä inovatívne metódy a formy 
vyučovania s dôrazom na aktivizujúce metódy učenia sa žiakov a práca s výukovými 
aplikáciami18.  Kooperáciu žiakov a rovesnícke vzdelávanie podporila aj skupinová práca, ktorá 
bola pozorovaná na väčšine vyučovacích hodín. Výrazne rozdielne názory v dotazníkoch medzi 
učiteľmi a žiakmi boli zaznamenané pri uplatňovaní pedagogických intervencií a diferencovaní 
úloh a zadaní. Učitelia (73,77 %) uviedli, že uplatňujú špecifické pedagogické intervencie, 
avšak iba 14,58 % žiakov súhlasilo s tým, že učitelia sa im venujú viac ako ostatným žiakom. 
Toto zistenie mohlo súvisieť s tým, že učitelia uplatňovali intervencie rovnako voči všetkým 
žiakom. Väčšina učiteľov tvrdila, že žiakom zadávajú diferencované úlohy podľa ich potrieb, 
čo však potvrdilo len 1,67 % žiakov. Podporné stimuly pre efektívne stratégie 
učenia sa každého žiaka boli pozorované na 60,70 % vyučovacích hodín. 
Priame pozorovania vyučovacích hodín preukázali, že boli nedostatočne rozvíjané 
sebahodnotiace zručnosti žiaka, ktoré boli rozvíjané iba na 27,40 % vyučovacích hodín. 
Uvedené zistenie sa výrazne líšilo od tvrdenia väčšiny učiteľov a viac ako polovice žiakov. 
Podobné výsledky sa ukázali aj v oblasti hodnotenia práce a výkonu spolužiakov, kde viac ako 
tri štvrtiny učiteľov uviedlo, že vytvára priestor na hodnotenie práce a výkonu spolužiakov, 
s čím súhlasilo 68,33 % opýtaných žiakov. Avšak pozorované to bolo len na tretine 
vyučovacích hodín.  
Opatrenia na podporu wellbeingu žiakov boli realizované prostredníctvom adaptačných dní 
pre žiakov zameraných na obnovenie a upevnenie vzťahov v rovesníckych skupinách, 
pravidelných hodín s triednym učiteľom s využitím socializačných aktivít, rozvíjaním 
komunikácie, emocionálnych kompetencií žiakov a realizáciou besied. Viac ako polovica žiakov 
súhlasila s tým, že ich vyučovanie baví, lebo sa v triede cítia príjemne. Efektívnosť opatrení 
na gymnáziu s 8-ročným VP19 podporilo aj zaradenie blokového vyučovania20 pre žiakov 

1. ročníka. Realizáciu programov prevencie rizikového správania potvrdila menej ako polovica 
žiakov a viac ako polovica učiteľov. 
V oblasti podpory žiakov v čase mimo vyučovania učitelia poskytovali žiakom prevažne 
individuálne konzultácie. Takmer tri štvrtiny učiteľov v dotazníku uviedlo, že poskytovali 
žiakom doučovanie. Potvrdilo to však len 8,33 % žiakov. Uvedené súviselo s tým, že žiaci 
gymnázia so 4-ročným VP21 prejavili záujem o doučovanie len ojedinele a žiaci gymnázia 
s 8-ročným VP22 namiesto slova doučovanie používali slovo konzultácia. 123 z 2 kontrolovaných 
gymnázií sa zapojilo do projektu Spolu úspešnejší 2021. Väčšina učiteľov potvrdila aktívnu 
spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov. Žiaci vo svojich odpovediach uviedli, že rodičia 
sa zaujímali o ich známky, ale len 14,17 % žiakov potvrdilo, že učitelia informovali rodičov 
o ich zlepšení sa v učení. 
Predložená dokumentácia oboch gymnázií dokladovala, že školy realizovali aktualizačné 
vzdelávanie zamerané na rozvíjanie pedagogických kompetencií učiteľov. Účasť 
na vzdelávaniach v ostatných 2 rokoch na jednom gymnáziu24 potvrdilo 90,00 % učiteľov, 
avšak na druhom gymnáziu25 len 51,61 %. Riaditeľky oboch škôl ŠŠI predložili plán 
profesijného rozvoja učiteľov pre školský rok 2021/2022. Vzájomnú spoluprácu potvrdili 
v dotazníkoch a v rozhovoroch všetci učitelia kontrolovaných gymnázií. Odbornú terapeutickú 
pomoc pri riešení osobných problémov ani jedna škola učiteľom neposkytovala. 

                                                 
18 Kahoot, kvízy, interaktívne aktivity k pracovným zošitom 
19 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
20 Cieľom zaradenia blokového vyučovania bolo nielen zvýšiť úroveň vedomostí žiakov, ale aj posilniť vytváranie a upevňovanie vzájomných         

      väzieb a vzťahov medzi žiakmi 
21 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
22 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
23 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
24 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
25 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
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Výrazne  pozitívne zistenia 

 nastavenie a realizácia systému opatrení zameraného na podporu žiakov pri prechode 
z dištančného vzdelávania na prezenčné vyučovanie26 

 uplatňovanie formatívneho hodnotenia učiteľmi na podporu efektívneho 
učenia sa žiakov 

 rozvíjanie sociálnych kompetencií pri práci vo dvojiciach a v skupinách 
  

Oblasti vyžadujúce zlepšenie 

 zadávanie úloh rozvíjajúcich vyššie myšlienkové procesy žiakov, najmä tvorivosť 

 rozvíjanie sebahodnotenia a rovesníckeho hodnotenia žiakov na vyučovacích hodinách 

 

INÉ ZISTENIA 

Žiadne.  

ZÁVERY 

V 127 z 2 G na základe analýzy výsledných zistení z diagnostiky vedomostí a zručností 
žiakov, vyhodnotenia miery plnenia požiadaviek učebných osnov jednotlivých predmetov 
vo všetkých ročníkoch v školskom roku 2020/2021 a v záujme zaistenia nadväznosti 
vzdelávania boli vykonané zmeny v ŠkVP, a to úpravou učebných osnov. 

Obidve G prispôsobili prezenčné vyučovanie potrebám žiakov implementáciou 
efektívnych stratégií do vyučovacích hodín, zaraďovaním skupinovej práce, vytváraním 
príležitostí pre aplikáciu získaných vedomostí žiakov, ako aj zmysluplným využívaním 
učebných pomôcok a IKT. 
 Dištančného vzdelávania sa v školskom roku 2020/2021 zúčastňovali všetci žiaci G 
a riaditelia oboch škôl zapožičaním potrebnej techniky (tablety, notebooky, slúchadlá, kamery, 
mikrofóny) zabezpečili žiakom vyhovujúce podmienky na dištančné vzdelávanie. V záujme 
vyrovnávania rozdielov vo vedomostiach a zručnostiach žiakov obe kontrolované školy 
poskytovali žiakom účinnú podporu využívaním aktivizujúcich metód vyučovania, podporu 
kooperácie žiakov, rovesníckeho vzdelávania a poskytovaním individuálnych konzultácií.  

Ani v jednom z kontrolovaných subjektov neboli pozorované výrazne negatívne 
zistenia, ktoré by ovplyvňovali kontinuitu ďalšieho vzdelávania žiakov.  

ODPORÚČANIA A PODNETY 

Riaditeľom 

- zaznamenávať do ŠkVP všetky zmeny v učebných osnovách, 
- podporovať na vyučovacích hodinách rozvoj vyšších myšlienkových procesov, 

najmä tvorivé myslenie žiakov a na túto oblasť zacieliť hospitačnú činnosť,  
- vytvárať žiakom v edukačnom procese priestor na hodnotenie svojho učebného 

výkonu a pokroku v učení sa a hodnotenie spolužiakovej činnosti s uvedením 
adekvátnych argumentov. 

 

                                                 
26 Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin 
27 Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina 
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Zriaďovateľom - žiadne 

MPC - žiadne 

ŠPÚ - žiadne 

MŠVVaŠ SR - žiadne 

 

Inšpekcie boli vykonané len v štátnych školách. 
 
V Žiline dňa 18. 03. 2022 

Spracovala: PaedDr. Ing. Renáta Stasová 


