
 

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov 
 

 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov legislatívne vyplýva zo zákona NR SR 

č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, § 52, ods.4. 

 

Každý zamestnanec by mal dostať spätnú väzbu, či napĺňa očakávania riaditeľa školy - 

zriaďovateľa. Mal by vedieť, ako ho nadriadený vníma, čo robí: 

- dobre 

- aké robí chyby 

- v čom by sa mal zlepšiť 

 

Hodnotiace obdobie (§ 52 ods. 1 b) 
Priamy nadriadený hodnotí podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka. 

K uvedenému termínu je riaditeľ školy povinný zhodnotiť svojich podriadených PGZ, urobiť 

s nimi hodnotiaci rozhovor a hodnotiaci  hárok.  

 

Formy hodnotenia: 

 
Formy  

hodnotenia : 

 

 

Charakteristika : 

 

Poznámka : 

Neformálne Priebežné sledovanie počas výkonu práce  

Formálne: Pomocou formulárov – za stanovené obdobie  

Jednorazové: Plní jednorazovú potrebu  

Opakované: V pravidelných časových intervaloch  

Čiastkové. Sleduje iba niektoré  oblasti v činnosti  

Celkové: Vyjadriť podstatné vlastnosti zamestnanca  

Spontánne: Momentálne hodnotenie udalostí  

Riadené: Systematické sledovanie činnosti  

Individuálne Sledovanie PGZ  

Skupinové:  Sledovanie určitej skupiny  PGZ  

 

Proces hodnotenia je viacfázový proces.  

Hodnotiaci hárok dáva riaditeľ školy (zriaďovateľ) hodnotenému pedagogickému 

zamestnancovi v dostatočnom časovom predstihu pred hodnotiacim rozhovorom. 

Riaditeľ školy (zriaďovateľ) bezprostredne informuje hodnotených zamestnancov 

o výsledkoch hodnotenia formou hodnotiaceho rozhovoru. Zamestnanec má právo sa 

k výsledkom hodnotenia vyjadriť.  

Hodnotiaci rozhovor by mal byť oficiálnym a formálnym stretnutím, musí mať pevnú 

obsahovú štruktúru a pevný časový plán. Pravidelný a efektívny hodnotiaci rozhovor by mal 

viesť k: 

- zlepšeniu motivácie zamestnancov ku kvalite v práci; 

- pozitívnej zmene postojov ku škole; 

- zvýšeniu kvality riadenia; 

- spravodlivému hodnoteniu pedagogického zamestnanca; 

- zlepšeniu pracovného prostredia; 



 

Fázy hodnotenia: 
 

Fáza  

Hodnotenia 

Obsah  

 

I. fáza : 

Prípravné 

obdobie: 

 

Cieľ, zmysel, význam, kritériá,  

Prostriedky, zásady, pravidlá 

hodnotenia 

Informovanie zamestnancov 

o hodnotení / kedy, kde, kto / 

a jeho účele 

 

II. fáza : 

 

Získavanie 

informácií, 

podkladov 

Zaobstaranie podkladov – 

hodnotenie: 

a) výkon 

b) vývoj 

c) vzťahy 

 

Množstvo práce / tempo, intenzita, 

účinnosť/ 

Kvalita práce / spoľahlivosť, 

dodržanie termínov, odbornosť / 

Samostatnosť / zlepšovanie, 

iniciatíva, priebojnosť, tvorivosť, 

riadiace schop. /  

mnohostrannosť / prispôsobivosť, 

organizačné schopnosti, samo 

vzdelávanie / 

Spolupráca / správanie v tíme, 

výmena informácií, ochota 

spolupracovať / 

Vlastnosti / flexibilita, vzdelávanie, 

zodpovednosť, komunikačné 

schopnosti, cieľavedomosť... / 

 

III. fáza: 

 

Vyhodnotenie 

informácií 

Záver - pohovor : 

– riešenie         

      vzniknutých 

problémov,  

- vplyv na odmenu, 

      postup 

- odhalenie dôvodov na 

prepustenie 

- stanovenie  

       nových úloh 

- celkové písomné 

vyhodnotenie  

/ Hodnotiaci hárok, Záznam 

z hodnotiaceho pohovoru / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiaci  hárok  vyplní :  

vedúci zamestnanec i PGZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Hodnotiaci  hárok  
 

 

 

Meno a priezvisko hodnoteného zamestnanca: .......................................................................... 

Hodnotené obdobie : .................................................................................................................. 

Meno a priezvisko, pracovná pozícia hodnotiteľa: ................................................................... 

 

Hodnotenie: 
Hodnoty:  Charakteristika: Poznámka: 

1  

Mimoriadne dobré 

Aktívny, iniciatívny, samostatný, 

zodpovedný, dochvíľny, spoľahlivý 

 

2 

Veľmi dobré: 

Drobné výhrady oproti 1  

3 

Priemerné / štandardné / 

Priemernosť, kolísavé výkony, 

 

 

4 

Postačujúce 

Plnenie iba nevyhnutných povinností, 

potreba pravidelnej kontroly 

 

5 

Nepostačujúce 

Nedostatočné plnenie povinností, 

 

 

 

 

A: 1. Pracovný výkon / vzdelávanie / 
P.č. Obsah: Hodnotenie  

riaditeľom školy 

Seba hodnotenie Poznámka 

01. Dodržiava  UO    

02. Vzdelávacie ciele 

orientované na žiaka 

   

03. Používa správne metódy 

a formy 

   

04. Dodržiavanie didaktických 

zásad 

   

05. Prirodzená autorita, 

dobrá klíma v triede 

   

06. Modernizácia 

V – V procesu 

   

07. Dodržiava pravidlá 

hodnotenia 

   

08. Motivácia, účasť, úspešnosť 

na súťažiach, olympiádach 

   

 Súhrnné  hodnotenie    

 

 

 

 

 

 

 

 



A.2. Vzťah k žiakovi  
P. č. Obsah: Hodnotenie 

riaditeľom školy 

Seba hodnotenie: Poznámka: 

01. Rozozná a rešpektuje 

individualitu žiakov 

   

02. Správna motivácia  

žiakov 

   

03. Rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov 

   

04. Rozvoj vyšších daností žiakov - 

analýza, tvorivosť 

   

05. Rozvoj personálnych daností 

žiakov – samostatnosť, zodp... 

   

06. Rozvoj sociálnych zručností 

žiakov – spolupráca, spravodl. 

   

07. Individuálny prístup 

k žiakom 

   

08. Prirodzená autorita u žiakov    

 Súhrnné hodnotenie:    

 

A. 3. Postoj k pracovným povinnostiam: 
P. č.  Obsah: Hodnotenie  

riaditeľom školy: 

Seba hodnotenie: Poznámka: 

01. Plnenie povinností  

z náplne práce 

   

02. Plnenie úloh 

nad rámec povinností 

   

03. Profesijný rozvoj    

 Súhrnné hodnotenie:    

 

A.4. Všeobecné postoje: 
P.č. Obsah: Hodnotenie 

riaditeľom 

školy: 

Seba 

hodnotenie: 

Poznámka: 

01. Prínos pre školu – propagácia 

prezentácia, spolupráca s rod... 

   

02. Rozvojové projekty, programy    

03. Organizovanie mimoškolských  

aktivít 

   

04. Mimo vyučovacie aktivity – 

doučovanie, krúžková činnosť 

   

05. Tvorba učebných pomôcok, 

publikačná činnosť 

   

06. Triedny učiteľ – estetika prostredia 

triedy, školy 

   

07. Získavanie sponzorov    

08. Akcie pre zamest. školy    

09. Inovácie, podnety    

 Súhrnné hodnotenie:    



B: Pracovné správanie : 
P.č.  Obsah: Hodnotenie  

riaditeľom 

školy: 

Seba 

hodnotenie: 

Poznámka: 

01. Vie hodnotiť vlastný  

V – V proces, 

vlastné správanie 

   

02. Pozná svoje silné 

a slabé stránky 

   

03. Plánuje vlastný 

profesijný rast 

   

04. Vie tímovo pracovať    

05. Dodržiava interné predpisy    

06. Efektívne komunikuje 

s vedením školy, rodičmi... 

   

07. Zvláda záťažové situácie, 

vie riešiť problémy 

   

08. Má prirodzenú autoritu 

svojho okolia 

   

09. Zvyšuje kvalitu školy    

10. Úlohy plní včas, spoľahlivo, 

správne, rešpektuje nadriadených 

   

11. Podieľa sa na modernizácii školy, 

inováciách 

   

12.  Správne vedie pedag. 

dokumentáciu 

   

 Súhrnné hodnotenie:    

 

 

 

Mgr. Libuša Hoštáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzor 

 

Miesto, dátum hodnotenia....................................................................................... 

 

                                                          Z á z n a m 

                                            z  hodnotiaceho  pohovoru 

 

Titul, meno a priezvisko hodnoteného zamestnanca............................................................. 

Dátum narodenia....................................................Os. číslo.................................................. 

Pracovná pozícia:.................................................... 

Hodnotené obdobie:................................................ 

Titul, meno a priezvisko hodnotiteľa:.................................................................................... 

Funkcia hodnotiteľa:.............................................................................................................. 

Účel hodnotenia: Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.......... 

                            § 52 ods. 1b), ods. 2 

Hodnotenie: 

a) Pravidelné ročné hodnotenie s prílohou Hodnotiaci hárok 

b) Kontrolný rozhovor 

c) Iný účel – hodnotenie nástupnej praxe 

- hodnotenie pred zmenou pracovnej pozície 

- hodnotenie na žiadosť................................... 

 

Posledné hodnotenie zo dňa.............................................hodnotiteľom.................................... 

 

Vyhodnotenie pracovného výkonu:             S ú h r n n é     h o d n o t e n i e 

 

1. Vzdelávanie   ........................................................................... 

2. Vzťah k žiakovi........................................................................ 

3.Postoje k prac. povinnostiam..................................................... 

4.Všeobecné postoje..................................................................... 

5. Pracovné správanie:................................................................ 

 

Celkové hodnotenie:  ...................... mimoriadne dobré........................ 

                                   ..........................  veľmi dobré ............................ 

                                   .........................     priemerné  ........................... 

                                    ........................... postačujúce ......................... 

                                    .......................... nepostačujúce ......................... 

 

 1.Individuálne ciele a úlohy na nasledujúce obdobie: 

 

 

 

 

2. Vyjadrenie hodnoteného: 

 

 

 

3. Záver hodnotenia: 

 

Podpis hodnotiteľa:..........................................      Podpis hodnoteného:................................. 



Vzor 

                                                    Hodnotiaci  hárok  
 

 

 

Meno a priezvisko hodnoteného zamestnanca:  

Hodnotené obdobie : školský rok  

Meno a priezvisko, pracovná pozícia hodnotiteľa:  

 

Hodnotenie: 
Hodnoty:  Charakteristika: Poznámka: 

1  

Mimoriadne dobré 

Aktívny, iniciatívny, samostatný, 

zodpovedný, dochvíľny, spoľahlivý 

 

2 

Veľmi dobré: 

Drobné výhrady oproti 1  

3 

Priemerné / štandardné / 

Priemernosť, kolísavé výkony, 

 

 

4 

Postačujúce 

Plnenie iba nevyhnutných povinností, 

potreba pravidelnej kontroly 

 

5 

Nepostačujúce 

Nedostatočné plnenie povinností, 

 

 

 

A: 1. Pracovný výkon / vzdelávanie / 
P.č. Obsah: Hodnotenie  

riaditeľom školy 

Seba 

hodnotenie 

Poznámka 

01. Dodržiava  UO dodržiava   

02. Vzdelávacie 

ciele 

orientované na 

žiaka 

áno   

03. Používa 

správne metódy 

a formy 

väčšinou áno   

04. Dodržiavanie 

didaktických 

zásad 

väčšinou áno   

05. Prirodzená 

autorita, 

dobrá klíma v 

triede 

vzhľadom k tomu, že je začínajúcou 

vychovávateľkou, tak sa niekedy na 

vyučovaní vyskytnú problémy; 

počas činnosti ŠKD je všetko 

v poriadku; 

  

06. Modernizácia 

V – V procesu 

snaží sa využívať vo svojich hodinách 

moderné spôsoby práce, ktoré oslovia 

žiakov 

  

07. Dodržiava 

pravidlá 

hodnotenia 

áno   

08. Motivácia, 

účasť, 

počas činnosti ŠKD organizovala 

súťaže s rôznym zameraním; pod jej 

  



úspešnosť 

na súťažiach, 

olympiádach 

vedením sa žiaci zapojili do oblastnej 

súťaže „Maľované vajíčko“ 

 Súhrnné  

hodnotenie 

veľmi dobré   

 

 

A.2. Vzťah k žiakovi  
P. č. Obsah: Hodnotenie 

riaditeľom školy 

Seba hodnotenie: Poznámka: 

01. Rozozná a rešpektuje 

individualitu žiakov 

áno   

02. Správna motivácia  

žiakov 

väčšinou áno   

03. Rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov 

väčšinou áno   

04. Rozvoj vyšších daností žiakov - 

analýza, tvorivosť 

áno   

05. Rozvoj personálnych daností 

žiakov – samostatnosť, zodp... 

áno   

06. Rozvoj sociálnych zručností 

žiakov – spolupráca, spravodl. 

áno   

07. Individuálny prístup 

k žiakom 

áno   

08. Prirodzená autorita u žiakov väčšinou áno   

 Súhrnné hodnotenie: veľmi dobré   

 

A. 3. Postoj k pracovným povinnostiam: 
P. č.  Obsah: Hodnotenie  

riaditeľom školy: 

Seba hodnotenie: Poznámka: 

01. Plnenie povinností  

z náplne práce 

áno   

02. Plnenie úloh 

nad rámec povinností 

áno   

03. Profesijný rozvoj áno   

 Súhrnné hodnotenie: veľmi dobré   

 

A.4. Všeobecné postoje: 
P.č. Obsah: Hodnotenie 

riaditeľom 

školy: 

Seba 

hodnotenie: 

Poznámka: 

01. Prínos pre školu – propagácia 

prezentácia, spolupráca s rod... 

áno   

02. Rozvojové projekty, programy nie   

03. Organizovanie mimoškolských  

aktivít 

áno   

04. Mimo vyučovacie aktivity – 

doučovanie, krúžková činnosť 

áno   

05. Tvorba učebných pomôcok, nie   



publikačná činnosť 

06. Triedny učiteľ – estetika prostredia 

triedy, školy 

áno   

07. Získavanie sponzorov áno   

08. Akcie pre zamest. školy áno   

09. Inovácie, podnety áno   

 Súhrnné hodnotenie: veľmi dobré   

B: Pracovné správanie : 
P.č.  Obsah: Hodnotenie  

riaditeľom 

školy: 

Seba 

hodnotenie: 

Poznámka: 

01. Vie hodnotiť vlastný  

V – V proces, 

vlastné správanie 

áno   

02. Pozná svoje silné 

a slabé stránky 

áno   

03. Plánuje vlastný 

profesijný rast 

áno   

04. Vie tímovo pracovať áno   

05. Dodržiava interné predpisy áno   

06. Efektívne komunikuje 

s vedením školy, rodičmi... 

áno   

07. Zvláda záťažové situácie, 

vie riešiť problémy 

väčšinou áno   

08. Má prirodzenú autoritu 

svojho okolia 

väčšinou áno   

09. Zvyšuje kvalitu školy áno   

10. Úlohy plní včas, spoľahlivo, 

správne, rešpektuje nadriadených 

áno   

11. Podieľa sa na modernizácii školy, 

inováciách 

áno   

12.  Správne vedie pedag. 

dokumentáciu 

áno   

 Súhrnné hodnotenie: mimoriadne 

dobré 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miesto, dátum hodnotenia:   

 

                                                          Z á z n a m 

                                            z  hodnotiaceho  pohovoru 

 

Titul, meno a priezvisko hodnoteného zamestnanca:  

Dátum narodenia:     

Pracovná pozícia:    

Hodnotené obdobie:   

Titul, meno a priezvisko hodnotiteľa:  

Funkcia hodnotiteľa:  

Účel hodnotenia: Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

                            § 52 ods. 1b), ods. 2 

Hodnotenie: 

a) Pravidelné ročné hodnotenie s prílohou Hodnotiaci hárok 

 

 

Vyhodnotenie pracovného výkonu:             S ú h r n n é     h o d n o t e n i e 
 

 

1. Vzdelávanie     

 Pani .......................si počas školského roku 2010/2011 dopĺňala kvalifikáciu 

na pozíciu vychovávateľky v ŠKD.    

 

2. Vzťah k žiakovi     

 Pani ................má kamarátsky vzťah k žiakom, rešpektuje ich individualitu. 

V niektorých prípadoch kamarátsky prístup znížil jej pedagogickú autoritu. Je to spôsobené 

krátkou pedagogickou praxou. 

  

3.Postoje k prac. povinnostiam    

 Pani .................si svoje pracovné povinnosti dôsledne plní. Prípadné nedostatky sú 

spôsobené tým, že nebola kvalifikovaná (v máji ukončila štúdium popri zamestnaní).  

 

4.Všeobecné postoje   

 Pani ............je veľmi ústretová v správaní voči žiakom i ostatným zamestnancom 

školy. Má snahu sa vo svojej práci zlepšovať a zdokonaľovať. Je veľmi iniciatívna a tvorivá. 

   

5. Pracovné správanie:   

 Pani ...................rešpektuje školskú legislatívu, je pracovitá, zodpovedná.  

 

Celkové hodnotenie:   ..........................  veľmi dobré ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Individuálne ciele a úlohy na nasledujúce obdobie: 

 

V budúcom školskom roku 2011/2012 absolvuje pani .............adaptačné vzdelávanie, 

pretože v máji 2011 ukončila kvalifikačné vzdelávanie. To by malo prispieť k odstráneniu 

prípadných nedostatkov v jej pedagogickej práci.  

 

 

2. Vyjadrenie hodnoteného: 

 

 

 

3. Záver hodnotenia: 

 

Odporúčam 3- mesačné adaptačné vzdelávanie od septembra 2011 do novembra 2011.  

 

 

 

 

Podpis hodnotiteľa:..........................................      Podpis hodnoteného:................................. 

 


