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Systém  hodnotenia pedagogických zamestnancov  
 
  
Systém hodnotenia nadobúda účinnosť dňa 21. 8. 2015  
   
Právne predpisy k hodnoteniu PZ:  
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch   
9. časť, § 52 Hodnotenie PZ a OZ   

 zákonná povinnosť priameho nadriadeného hodnotiť podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca 
školského roka  

 hodnotia sa výsledky, kvalita a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, miera osvojenia si a využívania 
profesijných kompetencií PZ  

 vyhotoviť o hodnotení písomný záznam  

 je to podklad k plánu KV, k odmeňovaniu  

 povinnosť zamestnávateľa rozpracovať zásady hodnotenia v pracovnom poriadku   
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní   
§154 ods. a, b  
 Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania   
 škola by mala sledovať   

• kontinuálne procesy zlepšenia alebo zhoršenia výsledkov vzdelávania   

• dosahovanie výkonnostných a kvalitatívnych cieľov   
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve §5 ods. e  
 riaditeľ školy zodpovedá za každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov  
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce  
§ 82 - Základné povinnosti vedúcich zamestnancov  

 povinnosť vedúceho zamestnanca riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov  

 zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov  podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnej 
zmluvy, pracovného poriadku,...  

§153, 154, 155 Vzdelávanie zamestnancov  
 povinnosť zamestnávateľa starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie 
Súvisiace normy  
Vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách  pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov   
Vyhláška 437/2009 o kvalifikačných predpokladoch  a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  
  
Hlavný cieľ hodnotenia pedagogických zamestnancov  

1. zvýšenie profesijných kompetencií a kvality pracovného výkonu PZ  

2. určenie vzdelávacích potrieb jednotlivých PZ v súlade s rozvojom jednotlivca aj rozvojom školy  

3. primerané ocenenie pracovného výkonu PZ, vytvorenie princípov odmeňovania PZ v nadväznosti na 
hodnotenie PZ  
    
Ciele hodnotenia  

 motivovať PZ k lepšiemu pracovnému výkonu  

 dávať PZ spätnú väzbu o ich pracovnom výkone  

 identifikovať prítomnosť, či neprítomnosť potrebných kompetencií PZ  

 rozvíjať silné a eliminovať slabé stránky pracovného výkonu  

 rozvíjať zručnosti sebahodnotenia PZ  

 plánovať rozvojové aktivity PZ  
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 nastaviť spravodlivé odmeňovanie PZ v rámci pohyblivej zložky platu  
Zisk hodnotenia pre hodnoteného  
 ocenenie vlastnej práce a podnety k sebarozvoju  
 poznanie pohľadu nadriadeného na svoju prácu  
 možnosť prezentovať svoje potreby a osobné ciele  
 možnosť vyjadriť svoje nároky na sebarozvoj  
 možnosť upresňovať vlastný popis práce  
 možnosť ovplyvňovať ciele, organizáciu a rozvoj školy  
Zisk hodnotenia pre hodnotiteľa  

 získavanie ďalších informácií o práci PZ  

 porovnanie vlastného poznania o práci PZ s jeho názorom  

 identifikácia vzdelávacích ambícií PZ  

 poznanie silných a slabých stránok PZ  

 možnosť získať učiteľa pre rozvoj našej školy  

 možnosť ovplyvňovať kultúru školy  
Pri voľbe kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov sme vychádzali:  

 zo všeobecných a špecifických cieľov školy definovaných v školskom vzdelávacom programe “POJEM”  

 z koncepčného zámeru rozvoja ZŠ s MŠ Podolie  

 z podstatných ukazovateľov kvality v oblasti edukácie, pracovného správania, mimoškolských a 
mimovyučovacích aktivít  

Východiská k voľbe kritérií  

 profesijná úroveň PZ (odborné znalosti, pedagogické skúsenosti, osobná informovanosť PZ)  

 kontakt so žiakmi (poznanie žiakov, podpora žiakov, pomoc žiakom)  

 efektívnosť vyučovania (motivácia, príprava na vyučovanie, hodnotenie žiakov, organizácia vyučovacieho 
procesu, akivizácia žiakov, metódy vyučovania)  

 komunikácia  s okolím (zapojenosť PZ do aktivít školy, spolupráca)  

 prístup PZ k svojmu odbornému rastu (sebavzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie, prenos a aplikácia 
poznatkov získaných na vzdelávaní vo vyučovacom procese)  

Etapy zavádzania systému hodnotenia  
1. Prípravné obdobie  

 Stanovenie zásad a postupu hodnotenia  

 Formulovanie kritérií výkonu a jeho hodnotenia  

 Definovanie štandardného pracovného výkonu pre každé kritérium  

 Hodnotiace škály a rozpracovanie kritérií  do hodnotiacich škál  

 Informovanie spolupracovníkov  
Kritériá hodnotenia a určenie štandardu pracovného výkonu pre jednotlivé kritériá boli navrhnuté riaditeľkou 
školy, vedúci MZ a PK na rozšírenom vedení školy kritériá pripomienkovali, navrhovali zmeny, prebehla taktiež 
diskusia s pedagogickými zamestnancami na pracovnej porade, doplnenie a spoločné dotvorenie kritérií a 
metódy ich hodnotenia. (body 1, 2, 3)  
2. Obdobie získavania informácií a podkladov  

 Získavanie informácií k hodnoteniu  

 Príprava hodnotiacich hárkov a záznamov z hodnotiacich rozhovorov, scenárov rozhovorov  
3. Obdobie vyhodnocovania informácií  o pracovnom výkone  

 Sebahodnotenie PZ do hodnotiacich hárkov  

 Vyhodnocovanie pracovného výkonu vedúcimi zamestnancami do hodnotiacich hárkov  

 Hodnotiaci rozhovor  

 Následné pozorovanie PZ, pomoc vedenia pri zlepšovaní výkonu PZ  
  
Kritériá hodnotenia PZ  
Kritérium je ukazovateľ výkonu, podľa ktorého hodnotíme úspešnosť, alebo naopak neúspešnosť zamestnanca. 
Zohľadňujú hlavné kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele práce pedagogického zamestnanca.  
Pre hodnotenie PZ sme si stanovili nasledovné 4 oblasti hodnotenia a v nich celkovo 10 kritérií hodnotenia: 
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Oblasť hodnotenia  1.     Riadenie výchovno-vyučovacieho procesu  3  

Kritérium hodnotenia  1.1. Plánovanie a projektovanie edukačného procesu  

   
1.2. Využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania  

1.3. Vytváranie dobrých učebných podmienok pre žiakov vo 
vyučovacom procese  

Oblasť hodnotenia  2.     Pracovné správanie  2  

Kritérium hodnotenia  2.1. Samostatnosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov v 
plnení úloh, dodržiavanie stanovených pravidiel  

   
2.2. Práca v tíme, iniciatíva, komunikácia s kolegami, 
ovplyvňovanie pracovnej klímy  

Oblasť hodnotenia  3.    Mimoškolské a mimovyučovacie aktivity  4  

Kritérium hodnotenia  3.1. Práca v rôznych funkciách potrebných pre činnosť školy  

   3.2. Vedenie pedagogickej dokumentácie  

3.3. Aktivity so žiakmi nad rámec povinného vyučovania  

3.4. Práca triedneho učiteľa  

Oblasť hodnotenia  4.     Sebarozvoj  1  

Kritérium hodnotenia  
4.1. Plánovanie a realizácia svojho profesijného rastu a 
sebarozvoja     

Počet kritérií   10  

  
Informačné zdroje hodnotenia  

 hospitácia, hospitačné pozorovanie  

 pozorovanie PZ pri pracovných činnostiach (bežné pracovné správanie, dodržiavanie pravidiel, plnenie 
termínov, pozorovanie práce v tíme,…)  

 rozbor dokumentov (písomné prípravy učiteľa, žiacke úlohy, zadania písomiek, testov, žiacke projekty, 
vytvorené učebné zdroje pre žiakov, učebné texty, žiacke práce, fotodokumentácia) - rozhovor, dotazníky, 
ankety  

Metódy hodnotenia  
Pre hodnotenie PZ budeme používať nasledovnú 5 - stupňovú BARS škálu:  

  Úroveň výkonu  Charakteristika  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Excelentná úroveň, ideálny stav. Pracovný výkon je na vynikajúcej úrovni. Nie 
je nutné formulovať žiadnu oblasť na zlepšenie.  

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Výkon presne zodpovedá očakávaniam v danej oblasti hodnotenia. V 
niektorých oblastiach je možné formulovať čiastkové možnosti na zlepšenie. 
Už nie je možné formulovať „kvalitatívny skok“. Rozvoj sa zameriava na 
posilnenie silných stránok.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

S čiastkovými výhradami zodpovedá očakávanému výkonu. Je nutné 
formulovať kľúčové oblasti pre zlepšenie. Rozvoj sa zameriava na posilnenie 
silných a elimináciu slabých stránok.  

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Možno konštatovať základný rozpor medzi očakávanou a preukázateľnou 
úrovňou výkonu v niektorej oblasti hodnotenia. Je nutné formulovať 
systematický rozvoj na potlačenie slabých stránok.  

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Existujú zásadné rozpory medzi očakávaným a reálnym výkonom. Je nutné 
formulovať neodkladný rozvoj v danej oblasti od základov.  
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Hodnotenie kritérií podľa škály  

Kritérium hodnotenia:  1.1. Plánovanie a projektovanie edukačného procesu  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Pravidelne sa pripravuje na vyučovanie, pričom jasne formuluje ciele orientované 
na žiaka, stanovuje objektívne merateľné kritériá na ich dosiahnutie, zaraďuje do 
edukačného procesu efektívne činnosti  žiaka vedúce k jeho učeniu sa a k 
dosiahnutiu cieľov, plánuje efektívne metódy a formy práce učiteľa na hodine, 
hodnotí, či sa ciele dosiahli, formuluje závery pre budúce vyučovanie. Vytvára 
vlastné UO v súlade s ŠVP a dodržiava  ich. Vyučovanie je orientované  na 
získanie kompetencií žiakov, rozvíja aj vyššie kognitívne schopnosti žiakov.   

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Pravidelne sa pripravuje na vyučovanie, pričom formuluje ciele orientované na 
žiaka, stanovuje objektívne merateľné kritériá na ich dosiahnutie, hľadá 
efektívne činnosti  žiaka vedúce k učeniu sa žiaka a k dosiahnutiu cieľov, plánuje 
metódy a formy svojej práce na hodine. Vytvára vlastné UO v súlade s ŠVP a 
dodržiava  ich. Vyučovanie je orientované  na získanie kompetencií žiakov.   

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Na vyučovanie sa pripravuje dosť pravidelne, dodržiava UO v súlade s ŠVP, 
pričom využíva UO iných učiteľov alebo ich  trochu upravuje, vie si naplánovať 
hodinu s ohľadom na obsahový a výkonový štandard, vie voliť metódy a formy 
práce na  dosiahnutie cieľov. Zisťuje dosiahnutie cieľov, neformuluje z nich však 
závery pre budúce vyučovanie. Vyučovanie je viac orientované na získavanie 
poznatkov žiakmi.   

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Na vyučovanie sa pripravuje nepravidelne, postupuje len podľa učebníc, 
poznatky nesprístupňuje zrozumiteľným spôsobom, nemá stanovené ciele 
vyučovacieho procesu, nedodržiava UO v súlade s ŠVP, UO preberá od iných 
kolegov.   

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Na vyučovanie sa vôbec nepripravuje, postupuje len podľa učebníc, poznatky 
nesprístupňuje zrozumiteľným spôsobom, nemá stanovené ciele vyučovacieho 
procesu, vyučovanie je náhodné, nedodržiava UO v súlade s ŠVP, UO preberá od 
iných kolegov. Vedenie  riešilo oprávnené sťažnosti rodičov na učiteľa.  

  

Kritérium hodnotenia:  1.2. Využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Do výučby často a vhodne zaraďuje inovatívne metódy a formy vyučovania v 
súlade s cieľmi vyučovacej hodiny. Je školským expertom na niektoré metódy a 
formy vyučovania.  

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Do výučby často a vhodne zaraďuje inovatívne metódy a formy vyučovania v 
súlade s cieľmi vyučovacej hodiny.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Má základnú skúsenosť s používaním moderných metód a foriem vyučovania, 
vie ich používať, zaraďuje ich občas do výučby.  

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Nepoužíva moderné metódy a formy vyučovania, ale neodmieta ich, je ochotný 
učiť sa ich používať.  

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Odmieta moderné metódy a formy vyučovania.  
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Kritérium hodnotenia:  
1.3. Vytváranie dobrých učebných podmienok pre žiakov vo vyučovacom 
procese  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Vytvára a podporuje pozitívnu a priaznivú atmosféru vyučovania, diferencuje 
úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti 
žiakov a ich učebné štýly, rešpektuje rozdielne individuálne vzdelávacie potreby 
žiakov so ŠVVP a tvorí pre ne  IVVP, vedie žiakov k dodržiavaniu BOZ a pravidiel 
správania na vyučovaní, stará sa o materiálne zabezpečenie VVP (úprava triedy, 
dostatok UP), pomáha vedeniu školy pri zlepšovaní MTZ školy.  

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Vytvára a podporuje pozitívnu a priaznivú atmosféru vyučovania, diferencuje 
úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti 
žiakov a ich učebné štýly, rešpektuje rozdielne individuálne vzdelávacie potreby 
žiakov so ŠVVP, vedie žiakov k dodržiavaniu BOZ a pravidiel správania na 
vyučovaní, stará sa o materiálne zabezpečenie VVP (úprava triedy, dostatok UP).  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Snaží sa vytvárať a podporovať pozitívnu a priaznivú atmosféru vyučovania, 
občas diferencuje úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne vzdelávacie 
schopnosti a zručnosti žiakov, rešpektuje rozdielne individuálne vzdelávacie 
potreby žiakov so ŠVVP, vedie žiakov k dodržiavaniu BOZ a pravidiel správania 
na vyučovaní.  

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Na vyučovaní prevláda skôr negatívna atmosféra, učiteľ nemotivuje žiakov, žiaci 
občas nedodržiavajú BOZ, občas porušujú pravidlá správania, vyučujúci často 
siaha k výchovným opatreniam za správanie. Vyučujúci sa nestará o zlepšenie 
učebných podmienok žiakov vo svojej učebni. Vyučujúci si vyžaduje pomoc 
asistenta k zaisteniu poriadku na vyučovaní. 

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Na vyučovaní prevláda odmietavá atmosféra zo strany žiakov, učiteľ žiakov 
nemotivuje iba prikazuje, žiaci nedodržiavajú BOZ, porušujú pravidlá správania, 
vyučujúci si nevie spraviť poriadok so žiakmi v triede, často potrebuje zásah 
vedenia školy alebo triedneho učiteľa.  

  
    

Kritérium hodnotenia:  
2.1. Samostatnosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov v plnení úloh, 
dodržiavanie stanovených pravidiel  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Pracuje úplne samostatne, stanovené úlohy vypracováva veľmi 
zodpovedne, prichádza pri ich plnení s inováciami, navrhuje vedeniu 
efektívne zmeny,  vždy dodržuje stanovené pravidlá.  

3  
Nadštandardná, nadpriemerná 
úroveň  

Pracuje úplne samostatne, stanovené úlohy vypracováva vždy 
zodpovedne, vždy dodržuje stanovené pravidlá, pri plnení úloh je 
iniciatívny.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Je samostatný pri plnení väčšiny úloh, stanovené úlohy plní väčšinou 
presne a zodpovedne, snaží sa dodržať termíny, rešpektuje stanovené 
pravidlá.  

1  
Podštandardná, podpriemerná 
úroveň, potreba zlepšenia  

Občas potrebuje pomoc, pracuje s chybami, na termíny ho treba občas 
upozorňovať, občas porušuje stanovené pravidlá.  

0  
Nedostatočná, neakceptujúca 
úroveň  

Pracuje nesamostatne, takmer vždy je nedochvíľny, robí chyby, na termíny 
ho treba upozorňovať, často porušuje stanovené pravidlá.  
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Kritérium hodnotenia:  
2.2. Práca v tíme, iniciatíva, komunikácia s kolegami, ovplyvňovanie 
pracovnej klímy  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Efektívne komunikuje s kolegami, motivuje ich a odovzdáva im svoje 
skúsenosti, prichádza s nápadmi a vie ich realizovať, je iniciatívny a aktívny, v 
tíme je lídrom, priaznivo ovplyvňuje pracovnú klímu, je vzorom pre kolegov.  

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Efektívne komunikuje s kolegami, vymieňa si skúsenosti s kolegami, motivuje 
ich a odovzdáva im svoje skúsenosti, vie pracovať v tíme, priaznivo 
ovplyvňuje pracovnú klímu.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Efektívne komunikuje s kolegami, vymieňa si skúsenosti s kolegami, vie 
pracovať v tíme, priaznivo ovplyvňuje pracovnú klímu.  

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Nemá vplyv na pracovnú klímu školy, je pasívny, nevymieňa si skúsenosti s 
kolegami, necháva si veci pre seba.  

0  
Nedostatočná, neakceptujúca 
úroveň  

Negatívne ovplyvňuje pracovnú klímu školy, je pasívny, nedokáže pracovať v 
tíme a pre rozvoj školy.  

  

Kritérium hodnotenia:  

3.1. Práca v rôznych funkciách potrebných pre činnosť školy  
(predseda PK/MZ, VP, koordinátor ..., vedúci kabinetu, predseda RŠ, 
predseda OZ ZO, sklad učebníc, pridelená zodpovednosť z PP)  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Zodpovedne vykonáva činnosti súvisiace s funkciou. Je iniciatívny, tvorivý, v 
škole sú vidieť výsledky činnosti učiteľa v danej funkcii. Je nápomocný 
vedeniu školy v oblasti rozvoja a napredovania školy v súvislosti s 
vykonávanou funkciou.  

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Zodpovedne vykonáva činnosti súvisiace s funkciou. Je iniciatívny, tvorivý, v 
škole sú vidieť výsledky činnosti učiteľa v danej funkcii.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Zodpovedne vykonáva činnosti súvisiace s funkciou.  

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Má určenú nejakú funkciu, vyvíja v nej však nedostatočnú aktivitu.  

0  
Nedostatočná, neakceptujúca 
úroveň  

Nemá snahu ani záujem vykonávať žiadnu funkciu potrebnú pre činnosť 
školy.  Ak má určenú nejakú funkciu, nevyvíja v nej žiadnu činnosť.  

  

Kritérium hodnotenia:  3.2. Vedenie pedagogickej dokumentácie  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Bezchybne a včas vypĺňa a tvorí pedagogickú dokumentáciu v zmysle internej 
smernice o pedagogickej dokumentácii, pomáha pri jej tvorbe kolegom, 
pedagogická dokumentácia vytvorená učiteľom má vysokú odbornú aj 
formálnu kvalitu a je vzorom pre iných učiteľov.  

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Bezchybne a včas vypĺňa a tvorí pedagogickú dokumentáciu v zmysle internej 
smernice o pedagogickej dokumentácii, pomáha pri jej tvorbe kolegom, 
pedagogická dokumentácia vytvorená učiteľom má dobrú odbornú aj formálnu 
kvalitu.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Včas vypĺňa a tvorí pedagogickú dokumentáciu, pedagogická dokumentácia 
vytvorená učiteľom spĺňa požadovaný štandard v zmysle internej smernice o 
pedagogickej dokumentácii.  

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Vedie pedagogickú dokumentáciu s  chybami, neskoro, pedagogická 
dokumentácia nespĺňa požadovaný štandard.  

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Vedie pedagogickú dokumentáciu s veľkými chybami, neskoro, pri tvorbe 
potrebuje pomoc kolegov, nerešpektuje internú smernicu o ped. 
dokumentácii.  
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Kritérium hodnotenia:  3.3. Aktivity so žiakmi nad rámec povinného vyučovania  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Realizuje veľa aktivít so žiakmi nad rámec vyučovania (záujmový krúžok, 
príprava na súťaže, organizácia výletov, exkurzií, besied, realizácia projektov, 
príprava kultúrnych programov). Dosahuje so žiakmi v niektorej oblasti 
vynikajúce výsledky na úrovni SR, či kraja.  

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Realizuje veľa aktivít so žiakmi nad rámec vyučovania (záujmový krúžok, 
príprava na súťaže, organizácia výletov, exkurzií, besied, realizácia projektov, 
príprava kultúrnych programov). Dosahuje so žiakmi v niektorej oblasti veľmi 
dobré  výsledky na úrovni okresu, či obvodu.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Realizuje nejaké aktivity so žiakmi nad rámec vyučovania (záujmový krúžok, 
príprava na súťaže, organizácia výletov, exkurzií, besied, realizácia projektov, 
príprava kultúrnych programov).   

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Na realizácii mimoškolských aktivít sa podieľa len ako pomocník iného kolegu, 
nie je organizátorom alebo vedúcim ani jednej takejto aktivity.  

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Nerealizuje žiadne aktivity nad rámec povinného vyučovania.  

  

Kritérium hodnotenia:  3.4. Práca triedneho učiteľa  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Vedie podrobné záznamy o žiakoch, spolupracuje s rodičmi v záujme 
napredovania žiakov, pozná ich rodinné zázemie, sleduje mimoškolské 
aktivity žiakov, systematicky uskutočňuje diagnostiku žiakov (odhaľovanie 
šikanovania, štýly učenia, typy inteligencie), úzko spolupracuje s ostatnými 
vyučujúcimi v záujme pomoci žiakom. Vedie pravidelne triednické hodiny aj 
nad rámec určený vedením školy,  s triedou na nich pracuje zmysluplne.   

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Vedie záznamy o žiakoch, pozná ich rodinné zázemie, sleduje mimoškolské 
aktivity žiakov, uplatňuje niektoré prvky diagnostiky žiaka, spolupracuje s 
ostatnými vyučujúcimi v záujme pomoci žiakom.  Vedie triednické hodiny aj nad 
rámec určený vedením školy, s triedou na nich pracuje zmysluplne.   

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Vedie záznamy o žiakoch, pozná ich rodinné zázemie, sleduje mimoškolské 
aktivity žiakov. Vedie triednické hodiny aj nad rámec určený vedením školy.   

1  
Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Vedie záznamy iba o problémových žiakoch, nezaujíma sa o mimoškolské aktivity 
žiakov. Triednické hodiny vedie len tie, ktoré určí vedenie školy.  

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Nevedie si záznamy o žiakoch, pozná len školské výsledky žiakov. Triednické 
hodiny vedie len tie, ktoré určí vedenie školy.  
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Kritérium hodnotenia:  4.1. Plánovanie a realizácia svojho profesijného rastu a sebarozvoja  

4  
Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

Vzdeláva sa aj sám, absolvoval viackrát kontinuálne vzdelávanie v súlade s 
cieľmi školy, aplikuje získané poznatky vo vyučovaní, odovzdáva získané 
poznatky kolegom (otvorené hodiny, zasadania  
MZ/PK), má jasnú predstavu o ďalšej potrebe vlastného vzdelávania.   

3  
Nadštandardná, 
nadpriemerná úroveň  

Vzdeláva sa aj sám, absolvoval viackrát kontinuálne vzdelávanie v súlade s 
cieľmi školy, aplikuje získané poznatky vo vyučovaní, má jasnú predstavu o 
ďalšej potrebe vlastného vzdelávania.  

2  
Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

Vzdeláva sa aj sám, absolvoval nejaký druh kontinuálneho vzdelávania v 
súlade s cieľmi školy, má snahu sa ďalej vzdelávať.   

1  

Podštandardná, 
podpriemerná úroveň, 
potreba zlepšenia  

Má snahu sa vzdelávať, ale zatiaľ sa neprihlásil na žiadne vzdelávanie, ani 
neabsolvoval žiadne vzdelávanie okrem interného vzdelávania PZ 
realizovaného školou.  

0  
Nedostatočná, 
neakceptujúca úroveň  

Nevzdeláva sa ani samoštúdiom, nemá snahu prihlásiť sa na vhodné 
vzdelávanie pre PZ, má odmietavý postoj aj k internému vzdelávaniu PZ 
realizovanému školou.  

  
Spôsob výsledného hodnotenia PZ  
Po sebahodnotení a hodnotení PZ vedúcim zamestnancom určíme  na základe váhy jednotlivých kategórií 
výkonu koeficient za každú sledovanú oblasť pracovného výkonu.   

 

 Kategórie výkonu  Váha   Koeficienty   

0  1  2  3  4  

1.  Riadenie výchovno-vyučovacieho procesu  3  0  3  6  9  12  

2.  Pracovné správanie  3  0  3  6  9  12  

3.  Mimoškolské a mimovyučovacie aktivity  2  0  2  4  6  8  

4.  Sebarozvoj  1  0  1  2  3  4  

     MAX.  36  

 
 
 
  

Podľa nasledovnej tabuľky na hodnotenie určí vedúci zamestnanec úroveň pracovného výkonu  v jednotlivých 
sledovaných kategóriách:  

Úroveň pracovného výkonu  

Percento 
bodov z 
maxima  

1. Riadenie 
VVP  

2. Pracovné 
správanie  

3. Mimoškolské, 
mimovyučovacie  

aktivity  

4. 
Sebarozvoj  

Excelentná, mimoriadna, 
vynikajúca úroveň  

do 100%  9,7 - 12  9,7 - 12  6,5 - 8  4  

Nadštandardná, nadpriemerná 
úroveň  

do 80%  7,3 - 9,6  7,3 - 9,6  4,9 - 6,4  3  

Štandardná, priemerná, 
očakávaná úroveň  

do 60%  4,9 - 7,2  4,9 - 7,2  3,3 - 4,8  2  

Podštandardná, podpriemerná 
úroveň, potreba zlepšenia  

do 40%  2,5 - 4,8  2,5 - 4,8  1,7 - 3,2  1  

Nedostatočná, neakceptujúca 
úroveň  

do 20%  0 - 2,4  0 - 2,4  0 - 1,6  0  
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Ukážka výslednej tabuľky hodnotenia kategórií pracovného výkonu (viď hodnotiaci hárok):  
 

 
Kategórie výkonu  Váha  Maximum  Tvoj zisk  

Úroveň tvojho pracovného 
výkonu  

1.  
Riadenie výchovno-vyučovacieho 
procesu  

3  12       

2.  Pracovné správanie  3  12       

3.  Mimoškolské a mimovyučovacie aktivity  2  8       

4.  Sebarozvoj  1  4       

  36     

 
 
Vzťah hodnotenia a odmeňovania  

 

Aby bolo hodnotenie PZ motivačné, jeho výsledky budú premietnuté do odmeňovania PZ, ktoré sa realizuje 
formou osobných príplatkov. Koeficienty získané za jednotlivé kategórie pracovného výkonu sa sčítajú do 
výsledného koeficientu a podľa nasledovnej tabuľky sa premietnu do výšky osobného príplatku.  
 

Úroveň pracovného výkonu  
Percento 
bodov  z 
maxima  

Interval 
dosiahnutých 

bodov  

Percento sumy 
osobného 
príplatku  

Excelentná, mimoriadna, vynikajúca úroveň  do 100%  28,9 - 36  100%  

Nadštandardná, nadpriemerná úroveň  do 80%  21,7 - 28,8  60%  

Štandardná, priemerná, očakávaná úroveň  do 60%  14,5 - 21,6  40%  

Podštandardná, podpriemerná úroveň, potreba 
zlepšenia  

do 40%  7,3 - 14,4  10%  

Nedostatočná, neakceptujúca úroveň  do 20%  0 - 7,2  0%  

  
 
  


