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Čl.1    

Úvodné ustanovenia 

(1) Interný pokyn upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov Súkromného bilingválneho 
gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava v súlade s metodickým pokynom č.21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. 

(2) Interný pokyn upravuje postup pri 

a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov stredných škôl (ďalej len „žiaci“), 

b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov, 

c) udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove, 

d) celkovom hodnotení žiakov, 

e) komisionálnych skúškach, 

f) vedení dokladov o vzdelaní a niektorých školských tlačív. 

 

Čl. 2    

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

(1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov 
klasifikáciou 1). 

(2) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – 
výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný.2) 

(3) Riaditeľ strednej školy (ďalej len „riaditeľ“) oznámi v deň začiatku príslušného školského 
roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú3) v súlade so školským vzdelávacím 
programom. 

(4) V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka 
uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so školským 
vzdelávacím programom. 

(5) Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny 
učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy. V prípade výrazného 
zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ písomne. 

 

 

                                                           
1
) § 55 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2)

  § 55 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
3
) § 55 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



Čl. 3       

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 

(1) Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie 
žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných 
učebných osnov a vzdelávacích štandardov.4) Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu 
žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka. 

(2) Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, 
informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 

(3) Žiak má právo 

a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

c) na objektívne hodnotenie. 

(4) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. 
Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. 
Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.  

(5) Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho 
výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa 
rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj 
prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

(6) Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať 
zdravotné postihnutie týchto žiakov5) a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu 
a klasifikácii školských poradenských zariadení. 

(7) V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka 
v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný 
komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 

 

Čl. 4  

Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 

(1) Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 
najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a) sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 

b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

                                                           
4
) § 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

5
)
 

§ 55 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 



c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, 
didaktické testy), 

d) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj 
s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými 
zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-
pedagogického poradenstva a prevencie, 

e) rozhovormi so žiakom. 

(2) Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. 
V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol 
žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho 
možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.  

(3) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu 
polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne 
vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna 
hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

(4) Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. 
Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných 
skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

(5) Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 
nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 
minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni 
môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

 

Čl. 5  

Postup pri hodnotení  a klasifikácii prospechu v predmete 
slovenský jazyk a literatúra 

 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon 
podľa Čl. 3 ods. 5 a podľa odseku 5. 



(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia 
po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia 
sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného 
obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné 
a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 
spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. 

Stupeň prospechu sa v predmete slovenský jazyk a literatúra neurčuje na základe priemeru 
známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých 
známok. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na jednotky. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh 

a literatúra. Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk 

a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných 

osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová 

a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať 

vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň 

rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania 

jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných 

osnov a vzdelávacích štandardov. 

Žiak musí mať minimálne  jednu známku z ústnej odpovede, spolu minimálne tri známky 
z predmetu. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred 
dohodnutej úlohy načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje 
podľa Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra absolvuje žiak v 1. ročníku niekoľko foriem 
ústneho a písomného preverovania vedomostí a zručností v oblasti jazyk (J) alebo literatúra (L). 

Oblasť Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je 

záväzná) 

Váha Hodnotenie 

J Kontrolná slohová práca 1 krát za polrok   3 Percentá  

J Kontrolný diktát 1 krát za polrok 3 Percentá 

J, L Tematická písomná práca   1 krát za polrok 2 Percentá 

J, L Ústna odpoveď 
(overenie vedomostí a schopností, 
overenie schopnosti pracovať s liter. 
obsahom,...) 

1 krát za polrok 2 Percentá  



J, L Päťminútovka Podľa uváženia učiteľa 1 Percentá  

J, L Projekty a prezentácie Podľa uváženia učiteľa 1 Percentá 

J, L Aktivita žiakov na hodine Priebežne 0,5 Percentá 

 

Žiak má možnosť trikrát za školský rok opraviť si známku z písomnej alebo ústnej skúšky. Na 
opravu známky využíva voucher, ktorý každý žiak dostane na začiatku školského roka. 
Podmienky uplatnenia voucheru sú uvedené vo Vnútornom poriadku školy, časť Hodnotenie. 
Opravená známka nahrádza pôvodnú známku. 

Každé skúšanie alebo testovanie majú žiaci oznámené vopred, okrem krátkych písomiek na 
testovanie slovnej zásoby. Učiteľ oznamuje žiakom skúšanie alebo testovanie  

- váhy 1 najneskôr 1 deň vopred (napr. utorňajší test oznámi v pondelok) 
- váhy 2 najneskôr 3 dni vopred (napr. test vo štvrtok oznámi v pondelok) 
- váhy 3 a viac najneskôr 6 dní vopred (napr. pondelňajší test oznámi  

predchádzajúci pondelok)  

Všetky opravené písomky (okrem štvrťročných testov) dá učiteľ žiakom domov. Ak chce rodič 
konzultovať hodnotenie písomky s vyučujúcim,  rodič je povinný písomku priniesť do 
školy ku konzultácii. 

POPIS TYPOV KONTROLY A KRITÉRIÍ HODNOTENIA 

A) Písomné testy:  

 a) Kontrolné slohové práce 

Slohové práce sú hodnotené podľa kritérií hodnotenie PFIČ MS SJL pre jednotlivé 

slohové útvary, dostupné na   

http://www.nucem.sk/documents/25/maturita_2011/organizacne_pokyny_a_spr

ievodna_dokumentacia/Kriteria_na_hodnotenie_PFIC_MS__VUJ_2011_final.pdf 

Hodnotí sa vonkajšia forma, vnútorná forma (obsah, kompozícia, jazyk, pravopis, 

štýl) a celkový dojem. Žiak musí absolvovať 100% z celkového počtu školských 

slohových písomných prác za dané klasifikačné obdobie. 

 

 

 

 

 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

Body 28- 26 25 - 21 20 - 15 14 - 10 9 - 0 

http://www.nucem.sk/documents/25/maturita_2011/organizacne_pokyny_a_sprievodna_dokumentacia/Kriteria_na_hodnotenie_PFIC_MS__VUJ_2011_final.pdf
http://www.nucem.sk/documents/25/maturita_2011/organizacne_pokyny_a_sprievodna_dokumentacia/Kriteria_na_hodnotenie_PFIC_MS__VUJ_2011_final.pdf


 

b) Kontrolné diktáty 

Vhodný text na kontrolný diktát vyberá vyučujúci tak, aby tematicky 

korešpondoval s preberaným učivom. Text má obsahovať rôznorodé lexikálne, 

morfologické i syntaktické prostriedky, nemá byť úzko orientovaný na niektorý 

špecifický jav jazyka. Optimálne sú texty z tlače, príp. z beletrie. Odporúčaný 

rozsah 100 – 200 slov. 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 chýb   100% 
1 chyba  95 % 
2 chyby  89 %  
3 chyby  80 %  
4 chyby  74 % 
5 chýb   70 % 
6 chýb    60 % 
7 chýb   50 % 
8 chýb   40 % 
9 chýb   30 % 
10 chýb  25 % 
11 chýb  10 % 
12 chýb a viac  0 % 

 

 

Poznámky I:  

- za chybu sa nepovažuje, ak žiak napíše na konci riadku neslabičnú predložku 
alebo spojku.  

- rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu.  
- každá chyba má rovnakú hodnotu. 
- za chybu sa ráta:    

o   nesprávne rozdelené slovo na konci riadku, 
o  nečitateľné písmeno, resp. slovo, 
o  vynechané alebo navyše napísané písmeno / slovo, 
o  nenapísané, resp. nesprávne napísané interpunkčné znamienko za 

vetou. 
Poznámky II:  

Ak si žiak nenapíše KD v riadnom termíne, musí si ho napísať do 5 dní. Žiaci s IVVP 

budú hodnotení len vyčíslením počtu chýb.  

 

c) Tematická písomná práca  



Test na čitateľskú gramotnosť alebo tematický test. Test na čitateľskú gramotnosť 

sa viaže k literárnej zložke učiva, je zameraný na prácu s literárnym obsahom. 

Tematický test slúži na opakovanie učiva po prebratí tematického celku, resp. aj 

počas preberania tematického celku podľa uváženia učiteľa, podľa úrovne 

zvládnutia  a relevantnosti učiva. Písomné opakovanie po tematických celkoch 

musí byť ohlásené.  

 d) Päťminútovka 

Krátke písomky, krátke pravopisné cvičenia slúžia na kontrolu osvojenia si 

vedomostí, schopností a poznatkov. Nemusia byť ohlásené.  

B) Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém zo slovenského jazyka alebo literatúry. Žiaci 

sú skúšaní priebežne, aspoň jedenkrát za klasifikačné obdobie.  

C) Aktivita žiakov na hodine: ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach 
vyučovacej hodiny, príprava na vyučovanie. Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích 
hodín známku s váhou 0,5.  

D) Projekty a prezentácie (power-point prezentácie, plagátov, referáty, a pod.  

Cieľom projektov a prezentácií je podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických 

poznatkov, komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu. 

Hodnotíme 4 zložky v hodnote 20 bodov, t. 100 % 

Projekty sa hodnotia nasledovne: 

 

 

OBSAH 

náročnosť témy, správne používanie odbornej terminológie 

obtiažnosť 

7b 

originalita ( spôsob, akým žiak pristupoval k téme) 1b 

rozsah práce ( do 20 slidov) 1b 

využitie IKT 1b 

GRAMATICKÁ STRÁNKA 5b 

SAMOSTATNOSŤ PREJAVU - PREZENTÁCIA, ORIENTÁCIA V PROJEKTE 3b 

ESTETICKÁ STRÁNKA 2b 

      Spolu:  20 bodov 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete slovenský jazyk a 
literatúra hodnotí kvalita nadobudnutých jazykových kompetencií, ktoré žiak dosiahol na konci 
hodnotiaceho obdobia. Priebežné hodnotenie percentami sa aplikovaním váženého priemeru 
v internetovej žiackej knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený výsledný 
stupeň hodnotenia podľa stupnice  



<100%-90%> výborný 

(  90%-75%> chválitebný 

(  75%-55%> dobrý 

(  55%-35%> dostatočný 

(  35%-0%> nedostatočný. 

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu slovenský jazyk a literatúra 
posúdi súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými 
osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. Triedni učitelia 
a vedenie školy bude informované o stave hodnotenia žiaka v triede na pedagogickej rade, ktorá 
zasadá 2 krát v každom polroku.  

(6) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva pedagogická 
rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla do 15. apríla. 
V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne 
preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny 
učiteľ. 

(7) Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. 
januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka. 

 

Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry a vyučovacieho jazyka a literatúry 

(1) V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené 
tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

(2) Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a 
literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných 
osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a 
literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať 
vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 
odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň 
rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania 
jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných 
osnov a vzdelávacích štandardov. 

(3) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra a 

vyučovací jazyk a literatúra klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 8 v primeranom 

rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 



(4) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, 

kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového 

prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch 

využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, 

porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo 

argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Používa a ovláda odbornú jazykovú 

terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v 

súlade s funkčnými jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť 

slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, 

dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s 

inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a 

hodnotení umeleckého diela dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových 

rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

(5) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, 

kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) 

jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich 

prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, 

zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s 

pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú 

jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej 

forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi primerane uplatňuje logickú nadväznosť a 

komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje 

texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký 

text primerane analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje 

umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vždy dokáže 

využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín 

literatúry. 

(6) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne 

gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a 

komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou 

učiteľa je schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, 

porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne 

používa odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v 

ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému 

porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú 

štylistické a gramatické chyby. Žiak číta nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa 

sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, 



pričom čiastočne využíva poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín 

literatúry. 

(7) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne 

v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou 

situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa 

nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. S 

pomocou učiteľa v ústnej a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k 

čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa 

objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s 

prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou 

učiteľa. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a 

odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s prečítaným textom.  

(8) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. 

Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché 

druhy textov v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo 

písomnej forme sa vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s 

prestávkami a v umeleckých a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže 

jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho 

odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom. 

 

Čl. 6  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete 
anglický jazyk 

Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych úloh primeraných úrovni ich 

poznávacieho vývinu. Je založené prevažne na diagnostikovaní pokrokov v osobnom rozvoji. 

Vzhľadom na vysokú senzitivitu a extrémne prežívanie úspechu a neúspechu musí byť 

hodnotenie žiakov na tomto stupni vzdelávania veľmi spravodlivé. Má byť predovšetkým 

pozitívne, aby žiaka motivovalo k ďalšej práci. Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech, no 

musí tiež vedieť, že aj poznanie vlastných chýb a ich odstraňovanie pomáha jeho rozvoju. Preto 

má byť hodnotenie objektívne, individuálne  vzhľadom na schopnosti každého žiaka) a diskrétne 

(vzhľadom na citlivé až precitlivelé reakcie detí na svoje výkony, ich častý perfekcionizmus a 

vysokú sebakritičnosť). Odporúča sa aplikovať slovné hodnotenie, resp. využiť viaceré formy 

hodnotenia (bodové,  obrázkové, značkové atď.).  



Žiak je z predmetu Anglický jazyk hodnotený na vysvedčení známkou v súlade s Metodickým 

pokynom na hodnotenie žiakov stredných škôl.  

Stupeň prospechu sa v predmete anglický jazyk neurčuje na základe priemeru známok získaných 
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 
Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na jednotky. 

Hodnotenie predmetu anglický jazyk je zamerané na monitorovanie dosiahnutého pokroku 
žiaka za dané klasifikačné obdobie a klasifikáciu dosiahnutých kompetencií. Hodnotenie pokrýva 
4 základné jazykové zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a porozumenie (textu na CD alebo 
hovoriaceho). Hodnotenie prebieha ústnou a písomnou formou.  
 
Pri hodnotení písaných textov sa pri určovaní úrovne anglického jazyka hodnotí 

- kvantitatívna chybovosť: 

 Počet chýb 
 Plynulosť prejavu 
 Efektívne využívanie slovných zvratov a idiómov 
 Excelentnosť používania slovnej zásoby 
 Pravopisné chyby 
 Štruktúra viet a členenie textu na odseky 
 Excelentnosť v pravopise slov a používaní interpunkčných znamienok 

- kvalitatívna úroveň: 
 porozumenie zadanej téme, rozsah pokrytia zadanej témy v písomnom prejave 

– zaujímavosť, syntéza, analýza v prejave 
 premyslené ilustračné príklady, vyzdvihujúce lokálne, národné a medzinárodné 

skúsenosti v prípade, že sú použiteľné 
 súvislá a podnetná diskusia, dokazujúca citlivosť, osobnostnú vyspelosť 

a zrelosť 
 veľmi dobre premyslená štruktúra textu. 

 
Žiak musí mať minimálne  jednu známku z ústnej odpovede, spolu minimálne 8 známok 
z predmetu za polrok. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na 
jednotky, jednotlivým známkam je priradená váha podľa kritérií: 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Výstupný test CAMBRIDGE TEST 1 krát za rok (koniec školského 

roka) 

- Externé, certifikát 

UCIE 

Veľký test BIG TEST Min. 1 krát za polrok   3 Percentá  



Tematická písomná práca UNIT 

TEST 

Min. 3 krát za polrok 2 Percentá 

Projekt, Slohová práca Min. 3 krát za polrok 2 Percentá 

Ústna odpoveď Min. 1 krát za polrok 2 Percentá  

Priebežné hodnotenie výkonu 

žiakov MIX (päťminútovka, 

domáce úlohy, príprava na 

hodinu, aktivita na hodine) 

Mesačne – priemer hodnotení 

z mix aktivít za každý mesiac 

1 Percentá  

 
Učiteľ postupuje pri hodnotení žiakov  

- prvého ročníka podľa hodnotiacej škály v prílohe č. 1. a v prílohe č. 2 
- druhého a tretieho ročníka podľa hodnotiacej škály v prílohe č.2 a v prílohe č.3 
- štvrtého ročníka podľa hodnotiacej škály v prílohe č. 4   

 
V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa Vnútorného 
poriadku školy, časť Hodnotenie. 

 

POPIS TYPOV KONTROLY A KRITÉRIÍ HODNOTENIA 

A) Písomné testy:  

a) CAMBRIDGE TEST – externý test zostavený expertmi z Univerzity pre Cambridgeské 
medzinárodné skúšky, na ktorý sa žiaci musia vopred registrovať a zaplatiť 
registračný poplatok. Žiaci získavajú za test medzinárodne uznávaný cetifikát. 
Hodnotenie CAMBRIDGE TESTU nie je zahrnuté v celkovom hodnotení žiaka.  

 
b) BIG TEST -  obsahom veľkého testu je učivo za príslušný školský štvrťrok: čítanie s 

porozumením zamerané na prácu s textom a písanie (sloh). Úlohy majú 
komplexný charakter. BIG TEST môže byť aj test Univerzity pre Cambridgeské 
medzinárodné skúšky z minulých období, tzv. „MOCK test“. Písomná práca je 
vopred oznámená a predchádza jej opakovanie.  

c) UNIT TEST – obsahom UNIT TEST je učivo príslušného tematického celku alebo jeho 
časti. Úlohy sú zamerané na overenie vedomostí z preberanej gramatiky a novej 
slovnej zásoby. Forma testu má podobu cvičení Language in use, alebo posluchu 
pre špecifickú informáciu.  



d) SLOHOVÁ PRÁCA - téma slohovej práce nebude žiakom vopred avizovaná, avšak bude 
vždy vychádzať z prebratého učiva. Hodnotené budú všetky zložky jazyka, t.j. 
štruktúra, štýl, primeraná slovná zásoba a gramatické javy. Zo všetkých častí žiak 
dostane proporčný počet bodov- percent. 

e) PROJEKT - vypracovanie projektu v sebe kombinuje domácu prípravu a prezentáciu v 
škole a zručnosti ako písanie a hovorenie. Projekt je hodnotený nasledovne:  

 Prezentovanie pred tabuľou  60 % 

 Písomná a grafická forma 30 % 

 Plagát 10 % 
f) MIX – hodnotenie aktivity a malých úloh počas každého mesiaca v hodnotiacom 

období 

 päťminútovky: učivo prebraté na predchádzajúcich hodinách, zvyčajne 
slovná zásoba, či gramatický jav. Päťminútovky sa neohlasujú vopred. Ich 
cieľom je zistiť úroveň vedomostí a pripravenosť žiakov. 

 aktivitné body: za aktivitu na hodinách  

 domáca úloha: domáce úlohy nie sú povinné, ich obsah je však potrebné 
ovládať. 

 príprava na hodinu a iné. 
 

B) Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém, schopnosti vyjadriť svoj názor a komunikovať 
na úrovni zodpovedajúcej jazykovým schopnostiam. Hodnotí sa priebežne, aspoň jedenkrát za 
klasifikačné obdobie).  Pri hodnotení sa využíva tabuľka popisujúca vedomosti, schopnosti 
a zručnosti pre jednotlivé úrovne jazyka.  

V ústnych odpovediach sa sleduje samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, 
presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, a vzťahov, 
presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.  

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete anglický jazyk hodnotí 
kvalita nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností a schopností v oblasti čítania, 
písania, rozprávania a porozumeniu textu, ktoré žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia. 
Priebežné hodnotenie percentami sa aplikovaním váženého priemeru v internetovej žiackej 
knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený výsledný stupeň hodnotenia podľa 
stupnice:  

<100%-90%> výborný 
(  90%-75%> chválitebný 
(  75%-55%> dobrý 
(  55%-35%> dostatočný 
(  35%-0%> nedostatočný. 

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu anglický jazyk posúdi súlad 
odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými 
a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) 
počas celého klasifikačného obdobia.  



Príloha č.1:  

Schémy na hodnotenie a klasifikáciu žiaka prvého ročníka v oblasti počúvania a rozprávania, písania, 
čítania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Príloha 2: Prevod dosiahnutej úrovne na známku: 
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Príloha 3: PREVOD ZNÁMOK A JEDNOTNEJ STUPNICE MEDZINÁRODNÝCH CAMBRIDGESKÝCH TESTOV NA 

STUPNICU A HODNOTENIE V Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST 

 

 



Príloha č. 4: Hodnotenie skúšky IELTS v 4. ročníku 

Skúška IELTS Academic má 4 časti – Písanie, Čítanie, Počúvanie hovorenie. Výsledné skóre skúšky (1 až 9) 

sa vypočíta na základe priemeru čiastkových skór z jednotlivých častí testu (1 až 9).  

Práca žiaka je hodnotená podľa kritérií stanovených v dokumentácii ku skúške IELTS Academic: 

Úrovne 

skóre 

Úroveň zručností Popis 

Úroveň 

9 

Expertný 

používateľ 

Plne ovládate anglický jazyk. Používate jazyk správne, vhodne a plynulo a 

vykazujete úplné porozumenie. 

Úroveň 

8 

Veľmi dobrý 

používateľ 

Plne ovládate anglický jazyk s výnimkou občasných nepresností a 

nesprávneho používania slov. V neznámych situáciách možno dôsť 

neporozumeniu. Dobre ovládate detailnú a komplexnú argumentáciu. 

Úroveň 

7 

Dobrý 

používateľ 

Funkčný znalosť jazyka s občasnými nepresnosťami, nesprávnou slovnou 

zásobou a neporozumením v niektorých situáciách. Vo všeobecnosti 

dobre zvládate komplexný jazyk a ovládate detailnú argumentáciu. 

Úroveň 

6 

Zdatný  

používateľ 

Vo všeobecnosti dobre ovládate jazyk napriek niektorým nepresnostiam, 

nevhodnému použitiu slovnej zásoby či neporozumeniu. Vykazujete 

porozumenie pomerne komplexného jazyka, hlavne v známych 

situáciách. 

Úroveň 

5 

Jednoduchý 

používateľ 

Čiastočne ovládate jazyk, viete si poradiť s celkovým významom vo 

väčšine situácií, ašak pravdepodobne sa dopustíte množstva chýb. Mali 

by ste zvládnuť základnú komunikáciu vo vám vlastnej oblasti.  

Úroveň 

4 

Obmedzený 

používateľ 

Vaša základná jazyková zručnosť je obmedzená na známe situácie. Často 

máte problémy s porozumením a s vyjadrovaním sa. Nie ste schopný 

používať komplexný jazyk.  

Úroveň 

3 

Veľmi 

obmedzený 

používateľ 

Viete komunikovať a porozumieť len základným myšlienkam vo veľmi 

známych situáciách. Často dochádza k zlyhaniu komunikácie.  

Úroveň 

2 

Občasný 

používateľ 

Rozumiete písanej a hovorovej angličtine len s veľkými ťažkosťami. 

Úroveň 

1 

Nepoužívateľ Nie ste schopný používať anglický jazyk až na zopár ojedinelých slov. 

Úroveň 

0 

Nepokúsil sa 

zložiť skúšku 

Neodpovedali ste na otázky. 

 

Jednotlivé výstupy žiakov sú hodnotené podľa hodnotiacich škál vytvorených pre skúšky IELTS, 

žiak je z predmetu Anglický jazyk v štvrtom ročníku na vysvedčení hodnotený stupňami 1 – 5. 

Hodnotenie písomných úloh: 

Písomné úlohy sú hodnotené na základe hodnotiacich škál uvedených nižšie. Pri koncepte úlohy 

sa pri sumatívnom hodnotení neprihliada na posledný stĺpec hodnotiacich škál (gramatická 

stránka). Výsledné percento sa vypočíta na základe bodov dosiahnutých žiakom vydelených 

celkovým možným počtom bodov za danú úlohu.  



Úloha 1: 

Maximálny počet bodov pre nečistopis (koncept, prvý pokus) je 27, pre čistopis (každý ďalší 

pokus) je to 36. 

Počet bodov je stanovený na základe nasledovnej škály nižšie. 

Úloha 2: 

Maximálny počet bodov pre nečistopis (koncept, prvý pokus) je 27, pre čistopis (každý ďalší 

pokus) je to 36. 

Počet bodov je stanovený na základe nasledovnej škály nižšie. 



Úroveň  Úspešnosť splnenia úlohy    Splnenie zadania    Koherencia a kohézia    Lexikálne prostriedky    Rozsah a správnosť    gramatických 

štruktúr 

9  • Plne spĺňa všetky požiadavky zadania 
  

• Jasne a zrozumiteľne prezentuje plne 
rozvitú odpoveď   

• Prirodzene využíva kohéziu, bez toho, že 
by   priťahovala pozornosť 

• zručne zvláda delenie textu do odstavcov 

• Používa široký rozsah slovnej zásoby, 
prirodzene a sofistikovane zvláda 
použitie lexikálnych prvkov 

• Plne flexibilne a správne používa široký 
rozsah gramatických štruktúr – zriedkavé 
chyby sa vyskytujú len ako 
“pošmyknutia” 

8  • Dostatočne pokrýva všetky časti zadania
  

• Jasne a primerane  prezentuje, zvýrazňuje 
a ilustruje hlavné črty/odrážky 
 

• Logicky zoraďuje informácie a myšlienky
  

• Dobre zvláda všetky aspekty kohézie 

• Dostatočne a vhodne využíva delenie 
textu do odsekov  

• Plynulo a flexibilne používa široký 
rozsah slovnej zásoby na vyjadrenie 
presného významu 

• Zriedkavo robí chyby v oblasti 
ortografie a pri tvorení slov 

• Používa širokú škálu gramatických 
štruktúr 

• Väčšina viet neobsahuje chyby 

• Robí len zriedkavé chyby 

7  • Pokrýva  požiadavky zadania 

• Prezentuje jasný prehľad  hlavných 

trendov, odlišností, či štádií  

• jasne prezentuje a zdôrazňuje kľúčové 
črty/odrážky, ale mohli by byť viac 
rozvedené 

• logicky organizuje informácie; postupnosť 
myšlienok je jasná naprieč celým textom 

• vhodne používa rozmanité prostriedky 
kohézie, avšak môže sa vyskytnúť ich  
nadmerné/nedostatočné používanie 

• Používa dostatočný repertoár slovnej 
zásoby na dosiahnutie istú flexibilitu 
a precíznosť vyjadrovania 

• Používa menej známe lexikálne 
jednotky s určitým štylistickým 
povedomím a znalosti kolokácií  

• Používa rôzne komplexné vetné štruktúry 

• Často tvorí bezchybné vety  

• Dobré zvláda gramatické a interpunkčné 
pravidlá, ale z času načas urobí chybu  

6  • Pokrýva zadanie  

• podáva prehľad , vhodne voliac informácie  
• prezentuje a adekvátne zdôrazňuje 

kľúčové body, detail však môžu byť 
irelevantné, nevhodné alebo nepresné  

• koherentne usporiadava informácie 
a myšlienky, s jasnou postupnosťou 
myšlienok  

• efektívne používa prostriedky kohézie, 
avšak vnútrovetná a/alebo medzivetná 
kohézia môže byť chybná alebo 
mechanická  

• Používa adekvátny rozsah slovnej 
zásoby pre dané zadanie 

• robí určté pravopisné a slovotvorné 
chyby, tieto však nesťažujú 
komunikáciu 

• používa mix jednoduchých viet a súvetí   

• robí určité gramatické a interpunkčné 
chyby, tieto však málokedy redukujú 
komunikáciu  

5  • Zvyčajne sa zaoberá zadaním, format 
môže byť miestami nevhodný  

• Mechanicky reprodukuje detaily, bez 
jasného prehľadu, data potvrdzujúce opis 
môžu úplne chýbať 

• Podáva, avšak nedostatočne pokrýva 
kľúčové body/ odrážky zadania  môže sa 
vyskytnúť tendencia zameriavať sa na 
detaily  

• Prezentuje informácie, vykazujúc určitú  
mieru organizácie, chýba však celková 
postupnosť myšlienok  

• Nadužíva alebo používa neadekvátne 
alebo nepresné kohézne prostriedky 

• Môže sa opakovať kvôli absencii 
odvolávok, retrospektívnych konektorov  a 
substitúcie 

• používa obmedzený rozsah slovnej 
zásoby, ktorá je v minimálnej miere 
adekvátna pre zadanie 

• Môže robiť očividné pravopisné alebo 
slovotvorné chyby, ktoré môžu 
spôsobovať isté ťažkosti pri čítaní 

• používa len obmedzený rozsah 
gramatických štruktúr  

• Pokúša sa používať súvetia, tieto však 
majú tendenciu byť menej gramaticky 
správne ako jednoduché vety  

• Môže často robiť gramatické chyby 
a interpunkcia môže byť nesprávna; 
chyby môžu spôsobovať sťažené čítanie 
textu  

4  • Pokúša sa pokryť zadanie, niektoré body 
však nie sú spracované; zvolený format 
môže byť nevhodný  

• Prezentuje informácie a myšlienky, tieto 
však nie sú zoradené koherentne a textu 
chýba logická postupnosť 

• používa len základnú slovnú zásobu, 
ktorá mlže byť použitá opakovane 
alebo môže byť nevhodná pre zadanie  

• Používa obmedzený rozsah gramatických 
štruktúr, súvetia používa len výnimočne  

• Niektoré štruktúry sú správne použité, 
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Úroveň  Úspešnosť splnenia úlohy    Splnenie zadania    Koherencia a kohézia    Lexikálne prostriedky    Rozsah a správnosť    gramatických 

štruktúr 

• Nezvláda jasne vysvetliť účel listu; zvolený 
tón môže byť nevhodný   

• Môže si zamieňať dôležité body s 
detailami; miestami môže byť text 
nejasný, irelevantný, opakujúci sa alebo 
nepresný  

• Používa základné kohezívne konektory, 
tieto však môžu byť nepresné či opakujúce 
sa  

• slovotvorbu a pravopis ovláda len 
obmedzene   

• chyby môžu spôsobovať značné 
ťažkosti pre čitateľa  

ale chyby prevládajú a interpunkcia je 
často chybná  

3  • Nezvláda vypracovať zadanie, ktoré vôbec 

nemuselo byť správne pochopené  

• Prezentuje obmedzené myšlienky, ktoré 
môžu byť z veľkej časti irelevantné alebo 
opakujúce sa  

• Absentuje logická organizácia myšlienok, 
môže používať len veľmi obmedzený 
rozsah prostriedkov kohézie, a tie ktoré 
používa, nemusia vôbec indikovať logický 
vzťah medzi myšlienkami  

• používa len veľmi obmedzený rozsah 
slov a fráz, s obmedzeným ovládaním 
slovotvorby, pravopisné chyby môžu 
vážne skresliť myšlienku  

Pokúša sa vytvárať vety, ale gramatické 

a interpunkčné chyby dominujú 

a skomoľujú význam 

2  Odpoveď veľmi málo  súvisí so zadaním  • Veľmi slabo vie používať prvky organizácie 
textu  

• Používa veľmi obmedzenú slovnú 
zásobu; prakticky nemá zvládnutú 
slovotvorby a/alebo pravopis  

Nedokáže vytvárať vety s výnimkou 

namemorovaných fráz 

1  Odpoveď vôbec nesúvisí so zadaním • Nedokáže komunikovať žiadne posolstvo • Dokáže použiť len zopár izolovaných 
slov 

Vôbec nedokáže sformovať vety 

0  • Nezúčastní sa testovania  
Nijakým spôsobom sa nepokúsi odpovedať 

na zadanie  

• Napíše text, ktorý je úplne naučený 
naspamäť 

    

 

zdroj / source: http://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_1_Writing_band_descriptors.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_1_Writing_band_descriptors.pdf
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Úroveň    Splnenie zadania Koherencia a kohézia Lexikálne prostriedky Rozsah a správnosť 

gramatických štruktúr 

9  • Plne spĺňa všetky požiadavky zadania   
• Prezentuje plne rozvitú odpoveď na zadanú otázku pomocou 

relevantných, plne rozvedených myšlienok plne podporujúcich 
argumentáciu pisateľa  

• Prirodzene využíva kohéziu, bez toho, že by   
priťahovala pozornosť 

• zručne zvláda delenie textu do odstavcov 

Používa široký rozsah slovnej zásoby, prirodzene a 

sofistikovane zvláda použitie lexikálnych prvkov 

• Plne flexibilne a správne 
používa široký rozsah 
gramatických štruktúr – 
zriedkavé chyby sa vyskytujú 
len ako “pošmyknutia” 

8  • Dostatočne pokrýva všetky časti zadania  
Prezentuje dobre rozvedenú odpoveď na zadanú otázku 

pomocou relevantných, rozvitých myšlienok podporujúcich 

argumentáciu pisateľa  

• Logicky zoraďuje informácie a myšlienky  

• Dobre zvláda všetky aspekty kohézie 

• Dostatočne a vhodne využíva delenie textu 
do odsekov  

Plynulo a flexibilne používa široký rozsah slovnej 

zásoby na vyjadrenie presného významu 

• Zriedkavo robí chyby v oblasti ortografie a pri 
tvorení slov 

• Používa širokú škálu 
gramatických štruktúr 

• Väčšina viet neobsahuje chyby 
• Robí len zriedkavé chyby 

7  • Pokrýva všetky požiadavky zadania 
• Prezentuje jasnú pozíciu naprieč celým textom  
• Prezentuje, rozvíja a podporuje hlavné myšlienky, ale môže sa 

vyskytnúť tendencia prílšne zovšeobecňovať a/alebo podporné 
myšlienky môžu  postrádať jasné zameranie  

• logicky organizuje informácie; postupnosť 
myšlienok je jasná naprieč celým textom 

• vhodne používa rozmanité prostriedky 
kohézie, avšak môže sa vyskytnúť ich  
nadmerné/nedostatočné používanie 

• Používa dostatočný repertoár slovnej zásoby na 
dosiahnutie istú flexibilitu a precíznosť 
vyjadrovania 

• Používa menej známe lexikálne jednotky 
s určitým štylistickým povedomím a znalosti 
kolokácií  

• Používa rôzne komplexné 
vetné štruktúry 

• Často tvorí bezchybné vety  
• Dobré zvláda gramatické a 

interpunkčné pravidlá, ale z 
času načas urobí chybu  

6  • Pokrýva všetky čast zadania, niektoré časti však môžu byť 
pokryté viac ako iné 

• prezentuje relevantnú pozíciu, avšak závery sa môžu stať 
nejasnými či opakujúcimi sa  

• Prezentuje relevantné hlavné myšlienky, ale niektoré môžu byť 
nedostatočne rozvedené alebo nejasné 

• koherentne usporiadava informácie 
a myšlienky, s jasnou postupnosťou 
myšlienok  

• efektívne používa prostriedky kohézie, avšak 
vnútrovetná a/alebo medzivetná kohézia 
môže byť chybná alebo mechanická 

• Používa delenie textu na odstavce, avšak nie 
vždy logicky  

• Používa adekvátny rozsah slovnej zásoby pre 
dané zadanie 

• robí určté pravopisné a slovotvorné chyby, tieto 
však nesťažujú komunikáciu 

• používa mix jednoduchých viet 
a súvetí   

• robí určité gramatické a 
interpunkčné chyby, tieto však 
málokedy redukujú 
komunikáciu  

5  • Pokrýva len časť zadania, formát môže byť miestami nevhodný 
• Vyjadruje postoj, ale jeho rozvedenie nie je vždy jasné a k 

záverom sa nemusí dospieť 
• Zaoberá sa niektorými hlavnými myšlienkami, avšak tieto sú 

obmedzené a nedostatočne rozvedené, detaily môžu byť 
irelevantné 

• Prezentuje informácie, vykazujúc určitú  
mieru organizácie, chýba však celková 
postupnosť myšlienok  

• Nadužíva alebo používa neadekvátne alebo 
nepresné kohézne prostriedky 

• Môže sa opakovať kvôli absencii odvolávok, 
retrospektívnych konektorov  a substitúcie 

• Nemusí používať delenie textu na odstavce 
alebo delí text nevhodne 

• používa obmedzený rozsah slovnej zásoby, ktorá 
je v minimálnej miere adekvátna pre zadanie 

• Môže robiť očividné pravopisné alebo 
slovotvorné chyby, ktoré môžu spôsobovať isté 
ťažkosti pri čítaní 

• používa len obmedzený rozsah 
gramatických štruktúr  

• Pokúša sa používať súvetia, 
tieto však majú tendenciu byť 
menej gramaticky správne ako 
jednoduché vety  

• Môže často robiť gramatické 
chyby a interpunkcia môže byť 
nesprávna; chyby môžu 
spôsobovať sťažené čítanie 
textu  

4  • Odpovedá na zadanie len v minimálnej miere alebo odpoveď 
sa iba okrajovo dotýka témy; zvolený format môže byť 
nevhodný  

• Prezentuje postoj, tento je však nejasný 

• Prezentuje informácie a myšlienky, tieto 
však nie sú zoradené koherentne a textu 
chýba logická postupnosť 

• Používa základné kohezívne konektory, tieto 

• používa len základnú slovnú zásobu, ktorá mlže 
byť použitá opakovane alebo môže byť 
nevhodná pre zadanie  

• slovotvorbu a pravopis ovláda len obmedzene   

• Používa obmedzený rozsah 
gramatických štruktúr, súvetia 
používa len výnimočne  

• Niektoré štruktúry sú správne 
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Úroveň    Splnenie zadania Koherencia a kohézia Lexikálne prostriedky Rozsah a správnosť 

gramatických štruktúr 

• Prezentuje niekoľko hlavných myšlienok, tieto sa však ťažko 
identifikujú a môžu byť opakujúce sa, irelevantné alebo 
nedostatočne podporené argumentami 

však môžu byť nepresné či opakujúce sa  

• Nemusí používať odstavce alebo ich použitie 
je mätúce 

• chyby môžu spôsobovať značné ťažkosti pre 
čitateľa  

použité, ale chyby prevládajú 
a interpunkcia je často chybná  

3  • Odpoveď na žiadnu časť zadania nie je adekvátna  

• Nevyjadruje jasný postoj 

• Prezentuje niekoľko myšlienok, ktoré sú z veľkej časti 

irelevantné alebo nerozvité 

• Absentuje logická organizácia myšlienok, 
môže používať len veľmi obmedzený rozsah 
prostriedkov kohézie, a tie ktoré používa, 
nemusia vôbec indikovať logický vzťah 
medzi myšlienkami  

• používa len veľmi obmedzený rozsah slov a fráz, 
s obmedzeným ovládaním slovotvorby, 
pravopisné chyby môžu vážne skresliť myšlienku  

Pokúša sa vytvárať vety, ale 

gramatické a interpunkčné 

chyby dominujú a skomoľujú 

význam 

2  • Odpoveď veľmi málo  súvisí so zadaním   

• Nevyjadrí svoj názor 

• Môže sa pokúsiť prezentovať jednu alebo dve myšlienky, avšak 

bez akéhokoľvek rozvitia 

• Veľmi slabo vie používať prvky organizácie 
textu  

• Používa veľmi obmedzenú slovnú zásobu; 
prakticky nemá zvládnutú slovotvorby a/alebo 
pravopis  

Nedokáže vytvárať vety 

s výnimkou namemorovaných 

fráz 

1  Odpoveď vôbec nesúvisí so zadaním • Nedokáže komunikovať žiadne posolstvo • Dokáže použiť len zopár izolovaných slov Vôbec nedokáže sformovať vety 

0  • Nezúčastní sa testovania  
Nijakým spôsobom sa nepokúsi odpovedať na zadanie  

• Napíše text, ktorý je úplne naučený naspamäť 

   

zdroj / source: http://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptors.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_task_2_Writing_band_descriptors.pdf


Čl. 7  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete 
nemecký jazyk 

Hodnotenie predmetu nemecký jazyk je v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych úloh primeraných úrovni ich 

poznávacieho vývinu. Je založené prevažne na diagnostikovaní pokrokov v osobnom rozvoji. 

Vzhľadom na vysokú senzitivitu a citlivé prežívanie úspechu a neúspechu musí byť 

hodnotenie žiakov na tomto stupni vzdelávania veľmi spravodlivé. Má byť predovšetkým 

pozitívne, aby žiaka motivovalo k ďalšej práci. Žiak je z predmetu cudzí jazyk nemecký 

hodnotený na vysvedčení známkou.  

Stupeň prospechu sa v predmete cudzí jazyk neurčuje na základe priemeru známok 
získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých 
známok. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na jednotky. 

Klasifikácia CUJ je zameraná na hodnotenie 4 základných jazykových zručností: čítanie, 
písanie, rozprávanie a porozumenie (textu na CD alebo hovoriaceho). Hodnotenie prebieha 
ústnou a písomnou formou. Žiak musí mať minimálne  jednu známku z ústnej odpovede, 
spolu minimálne tri známky z predmetu.  
 
V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 
 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Slohová práca Min. 1 krát za polrok   3 Percentá  

Tematická písomná práca Po prebratí celku,  

min. 1 krát za polrok 

2 Percentá 

Projekt Podľa zváženia učiteľa 2 Percentá 

Ústna odpoveď Min. 1 krát za polrok 2 Percentá 

Päťminútovka  Priebežne,  

min. 1 krát za polrok 

1 Percentá  

Aktivita žiakov na hodine Priebežne 0,5 Percentá 
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POPIS TYPOV KONTROLY A KRITÉRIÍ HODNOTENIA 

A) Písomné testy:  

a) päťminútovky – do 5 minút; krátke písomky z gramatických javov a lexiky, ktoré 
potrebujú dril (hodnotenie s váhou 1). Päťminútovkou môže byť aj diktát. 

      Hodnotenie diktátov:  
 

Počet chýb 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 a viac 

Hodnotenie v % 100 97 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 40 30 20 10 0 

 

b) tematické písomné práce - 10 – 30 minút; písomné testy z jednotlivých tém  
( posledných 3 – 5) alebo z preberaného tematického celku. Testy môžu 
obsahovať úlohy s voľbou odpovede, s krátkou odpoveďou, uzavreté a 
otvorené otázky, otázky zamerané na čítanie s porozumením. Počet testov za 
klasifikačné obdobie je závislý od počtu tematických celkov. (hodnotenie 
s váhou 2)  

c) slohové práce – žiaci vypracovávajú slohové práce v škole počas vyučovacej hodiny 
alebo ako domácu úlohu (záleží na rozhodnutí učiteľa). Slohové práce píšu po 
prebratí učiva, napr. po prebratí učiva o školstve popisujú vlastnú školu 
a spôsob vyučovania na našej škole, a pod. 

Hodnotenie slohových prác: 

a/ obsah 5 b 

b/ gramatika 5 b  

c/ slovná zásoba 5 b 

d/ organizácia textu, umelecký dojem 5 b 

                                                                                 Spolu:  20 bodov 

 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 20 - 18 17- 15 14 - 11 10 - 7 6  -  0 

 

B) Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém (priebežne, aspoň jedenkrát za 
klasifikačné obdobie). Žiaci sú skúšaní ústne napr.: 

- zo slovnej zásoby ( 50% skúšaných slov je z novej slovnej zásoby a 50% je z 
opakovania, lexiku skúšame v kontexte )  

- zo situačných dialógov ( zvyčajne si ich žiaci nachystajú sami )  
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- z popisu obrázkov (v štvrtom a piatom ročníku v rámci prípravy na maturitné 
skúšky )  

- z obsahu preberaných článkov ( žiak sa učí jednoducho zhrnúť obsah článku )  
- z reálií ( napr. keď sa preberá bývanie, žiak by mal byť jednoduchou formou 

schopný popísať jeho spôsob bývania )  
   

V ústnych odpovediach sa sleduje:  

- samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení,  
- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 

pojmov, definícií, a vzťahov, 
- presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.  

 

C) Aktivita žiakov na hodine: ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých 
fázach vyučovacej hodiny (aktivita žiakov na hodine). Pri hodnotení sa využívajú  
percentá s váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

  iné. 

    

D) Projekty  (power-point prezentácie, plagátov, referáty, dramatické scénky, a pod.) 

 

Cieľom projektov je podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 

komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

 

Projekty sa hodnotia nasledovne: 

a/ vizuálna stránka projektu 5 b 

b/ obsah a odborná úroveň 5 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky 5 b 

e/ prezentácia 5 b 

    Spolu:  25 bodov 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 
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% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9 8 -  0 

 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete cudzí jazyk hodnotí 
kvalita nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností a schopností v oblasti 
čítania, písania, rozprávania a porozumeniu textu, ktoré žiak dosiahol na konci hodnotiaceho 
obdobia. Priebežné hodnotenie percentami sa aplikovaním váženého priemeru 
v internetovej žiackej knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený výsledný 
stupeň hodnotenia podľa stupnice  

<100%-90%>  výborný 

(  90%-75%>  chválitebný 

(  75%-55%>  dobrý 

(  55%-35%>  dostatočný 

(  35%-0%  >  nedostatočný. 

 

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu cudzí jazyk posúdi súlad 
odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými 
a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) 
počas celého klasifikačného obdobia.  

 
 

Čl. 8 
Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete 

dejepis 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon 
podľa Čl. 3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
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a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 
neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 
k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

(6) V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej 
úlohy načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Stupeň prospechu sa v predmete dejepis neurčuje na základe priemeru známok získaných 
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

 

váha 1 váha 2 váha 3 

čiastkové písomné testy (5-minútovky), 

projekty, prezentácie, aktivita na hodinách 

ústna odpoveď tematický test 

 

Žiak musí mať minimálne  známku z jednej ústnej odpovede, spolu minimálne dve známky 
z predmetu. V prípade neprítomnosti žiaka na písomnom teste z dôvodov absencie, resp. 
choroby žiaka učiteľ pre určení náhradného skúšania postupuje podľa Vnútorného poriadku 
školy. 

A) Písomné testy rozdeľujeme na:  

a) bleskovky – do 5 minút - hodnotenie prostredníctvom aktivitných bodov 

b) čiastkové - 5 – 10 minút; čiastkové písomné testy z jednotlivých tém ( posledných 
3 – 5) alebo ovládania základných pojmov z preberaného tematického celku 
(napr. 5 – 10 pojmov) v časovom trvaní do 10 minút s cieľom zistiť úroveň 
priebežného štúdia. (hodnotenie s váhou 1) 

c) z tematického celku - 10 – 30 minút; počet testov za klasifikačné obdobie je závislý 
od počtu tematických celkov. (hodnotenie s váhou 3) 

Poznámka: Testy môžu obsahovať úlohy s voľbou odpovede, s krátkou odpoveďou, 
uzavreté a otvorené otázky.  

 

B) Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém (priebežne, aspoň jedenkrát za 
klasifikačné obdobie)  

V ústnych odpovediach sa sleduje:  

  samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a trvácnosť 
osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a 
schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia,  

  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských javov a zákonitostí,  

  samostatnosť a tvorivosť,  
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  presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.  

 

C) Aktivita žiakov na hodine: Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých 
fázach vyučovacej hodiny (aktivita žiakov na hodine). Pri hodnotení sa využívajú  percentá s 
váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

 iné. 
  

D) Referát, projekt, prezentácia, učebná pomôcka a pod.: prejavený záujem nad rámec 

stanovených povinností.  

Účelom projektov je, aby žiaci preukázali nadobudnuté poznatky a komunikatívne schopnosti vo 

verbálnej, písomnej a grafickej podobe. Projekt žiaci prezentujú jasne, stručne, vecne, slovne 

v stanovenom časovom limite z hľadiska cieľa, úloh, metód, postupov, výsledkov a záverov. Žiaci 

tvoria prezentácie prostredníctvom powerpointov. Žiak je povinný odovzdať projekt načas - ak 

nemôže prísť do školy, pošle ho vyučujúcemu mailom v deň odovzdania. V prípade choroby (žiak 

chýba minimálne týždeň) odovzdá projekt hneď po návrate do školy vyučujúcemu. 

Cieľ projektu: Podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 

komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy (min. 15 slidov) 5 b 

b/ obsah a odborná úroveň       10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky         2 b 

e/ prezentácia 3 b 

Spolu:  25 bodov 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9 8 -  0 
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Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete dejepis hodnotí kvalita 
nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností, ktoré žiak dosiahol na konci 
hodnotiaceho obdobia. Priebežné hodnotenie percentami sa aplikovaním váženého 
priemeru v internetovej žiackej knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený 
výsledný stupeň hodnotenia podľa stupnice  

<100%-90%> výborný 

( 90%-75%>   chválitebný 

( 75%-55%>   dobrý 

( 55%-35%>   dostatočný 

( 35%-0%>     nedostatočný. 

 

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu dejepis posúdi súlad 
odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými 
a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) 
počas celého klasifikačného obdobia.  

(7) Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. 
Triedni učitelia a vedenie školy bude informované o stave hodnotenia žiaka v triede na 
pedagogickej rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(8) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

Klasifikácia predmetu dejepis 

(1) Pri klasifikácii výsledkov v tomto predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktorov, 
pojmov, zákonitostí, vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať 
požadované rozumové a motorické činnosti, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade 
spoločenských javov a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh 
v každodennom živote, 

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,  

e) výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť 
problémy,  

g) kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa 
učiť a schopnosť spolupráce. 
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(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 
definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 
požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené 
poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 
javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav 
je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 
K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné 
stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.  

(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom 
medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje 
nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších 
podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav 
má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez 
väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 
K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný 
pracovať samostatne aj v skupine. 

(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. 
Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom 
prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. 
K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. 
Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté 
zručnosti práce v skupine.  

(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. 
Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, 
grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou 
učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a s problémami 
vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá 
dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce.  

(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, 
definície a zákonitosti neosvojil. Má trvale závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy 
kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. 
K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné 
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stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. 
Nezapája sa do práce v skupine.  

 

Čl. 9  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete geografia 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon 
podľa Čl. 3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia.  

(6) V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej 
úlohy načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Stupeň prospechu sa v predmete geografia neurčuje na základe priemeru známok získaných 
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.  

 

TYP 
FREKVENCIA, DĹŽKA 

 (odporúčané údaje) 
VÁHA HODNOTENIE 

Tematický test 
Min. 1x/polrok 

40-45 min. 
3 Percentá 

Ústna odpoveď 
Min. 1x/polrok 

5-15 min. 
2 Percentá 

5 - minútovka 
Min. 1x/polrok 

5-10 min. 
1 Percentá 

Projekt priebežne 1 Percentá 

Referát, prezentácia priebežne 1 Percentá 

Aktivita  priebežne 0,5 Percentá 
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Žiak musí mať minimálne známku z jednej ústnej odpovede, spolu minimálne dve známky 
z predmetu. Predmetom kontroly sú dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné 
poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu ŠVP v jednotlivých 
ročníkoch. 

 

Písomné formy preverovania vedomostí: 

A) Tematické testy 

Tematické testy sú hodnotené percentami. Termín písania tematického testu je žiakom 

vopred oznámený, tematické testy nie je možné si opraviť ani namiesto nich odovzdať 

pedagógovi žolíka, je možné ísť po tematickom teste s hodnotením, s ktorým je žiak 

nespokojný, ústne odpovedať po dohode s pedagógom. Dĺžka tematického testu je približne 

40 – 45 minút, teda je to práca na celú vyučovaciu hodinu. Hodnotenie má váhu 3. 

B) Päťminútovky  

5-minútovky sú hodnotené percentami. Ich termín nemusí byť žiakom vopred oznámený. 

Obsah 5-minútoviek je nové učivo a dve predchádzajúce učivá. Do 5-minútoviek môžu byť 

priebežne počas školského roka zahrnuté otázky týkajúce sa podstatných vedomostí a 

informácií z konkrétneho predmetu, ktoré sú pre štúdium predmetu zvlášť dôležité a na 

ktoré učiteľ žiakov vopred upozorní. (otázky môžu byť v 5-minútovke zahrnuté po ich 

prebratí na hodine kedykoľvek v rámci roka. Dĺžka 5-minútovky je približne 5 – 10 minút. 

Hodnotenie má váhu 1. 

C) Projekty 

Projekt bude žiakovi zadaný po dohode s učiteľom. Projekty budú hodnotené podľa vopred 
zadaných kritérií. Hodnotenie sa bude odvíjať od splnenia kritérií. Hodnotenie má váhu 1. 

 

Ústne formy preverovania vedomostí: 

 

A) Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém (priebežne, aspoň jedenkrát za 
klasifikačné obdobie). Hodnotenie má váhu 2. 

V ústnych odpovediach:  

  samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a trvácnosť 
osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a 
schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia  

  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských javov a zákonitostí,  

  samostatnosť a tvorivosť  

  presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.  
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B) Aktivita žiakov na hodine:  

Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny 
(aktivita žiakov na hodine). Pri hodnotení sa využívajú  percentá s váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 
rýchle overovania vedomostí  . 

 

C) Referát, prezentácia, učebná pomôcka a pod.: prejavený záujem nad rámec stanovených 
povinností. Hodnotenie má váhu 1. 

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy ( min. 15 slides) 5 b 

b/ obsah a odborná úroveň        10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka  5 b 

d/ vlastné myšlienky           2 b 

e/ prezentácia  3 b 

Spolu:  25 bodov 

 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9 8 -  0 

 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete geografia hodnotí 
kvalita nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností, ktoré žiak dosiahol na 
konci hodnotiaceho obdobia. Priebežné hodnotenie percentami sa aplikovaním váženého 
priemeru v internetovej žiackej knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený 
výsledný stupeň hodnotenia podľa stupnice  

<100%-90%> výborný 

(  90%-75%> chválitebný 

(  75%-55%> dobrý 

(  55%-35%> dostatočný 

(  35%-0%> nedostatočný. 
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V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu geografia posúdi súlad 
odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými 
a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) 
počas celého klasifikačného obdobia.  

(7) Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. 
Triedni učitelia a vedenie školy bude informované o stave hodnotenia žiaka v triede na 
pedagogickej rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(8) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

 

Klasifikácia predmetu geografia 

(1) Pri klasifikácii výsledkov v tomto predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktorov, 
pojmov, zákonitostí, vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať 
požadované rozumové a motorické činnosti, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 
a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,  

e) výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy,  

g) kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť 
a schopnosť spolupráce. 

(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 
definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 
požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené 
poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 
javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav 
je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 
K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné 
stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.  

(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ak má v presnosti a úplnosti 
požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a 
rozumie vzťahom medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických 
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činností prejavuje nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo 
na základe menších podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 
a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický prejav 
je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími 
nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. 
Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. 
Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom 
prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. 
K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. 
Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté 
zručnosti práce v skupine.  

(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. 
Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, 
grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou 
učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a s problémami 
vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá 
dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce.  

(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, 
definície a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy 
kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. 
K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné 
stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. 
Nezapája sa do práce v skupine.  

 

Čl. 10  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete občianska náuka 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.   

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 
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c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 
3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia.  

(6) V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej 
úlohy načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Stupeň prospechu sa v predmete občianska náuka neurčuje na základe priemeru známok 
získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých 
známok. 

 

váha 1 váha 2 váha 3 

čiastkové písomné testy (5-minútovky), 

projekty, prezentácie, aktivita na hodinách 

ústna odpoveď tematický test 

 

Žiak musí mať minimálne známku z jednej ústnej odpovede, spolu minimálne dve známky 
z predmetu. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na jednotky. 

 

A) Písomné testy rozdeľujeme na:  

a) bleskovky - do 5 minút - hodnotenie prostredníctvom aktivitných bodov 

b) čiastkové - 5 – 10 minút; čiastkové písomné testy z jednotlivých tém ( posledných 
3 – 5) alebo ovládania základných pojmov z preberaného tematického celku 
(napr. 5 – 10 pojmov) v časovom trvaní do 10 minút s cieľom zistiť úroveň 
priebežného štúdia. (hodnotenie s váhou 1) 

c) z tematického celku - 10 – 30 minút; počet testov za klasifikačné obdobie je závislý 
od počtu tematických celkov. (hodnotenie s váhou 3) 

Poznámka: Testy môžu obsahovať úlohy s voľbou odpovede, s krátkou odpoveďou, 
uzavreté a otvorené otázky.  

 

B) Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém (priebežne, aspoň jedenkrát za 
klasifikačné obdobie)  
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V ústnych odpovediach:  

  samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a trvácnosť 
osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a 
schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia,  

  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských javov a zákonitostí,  

  samostatnosť a tvorivosť,  

  presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní. 

 

C) Aktivita žiakov na hodine:  

Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny 
(aktivita žiakov na hodine). Pri hodnotení sa využívajú  percentá s váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

 iné. 
    

D) Referát, prezentácia, učebná pomôcka a pod.: prejavený záujem nad rámec stanovených 
povinností.  

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy ( min. 15 slidov) 5 b 

b/ obsah a odborná úroveň         10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky           2 b 

e/ prezentácia 3 b 

Spolu:  25 bodov 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9 8 -  0 
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Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete občianska náuka 
hodnotí kvalita nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností, ktoré žiak 
dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia. Priebežné hodnotenie percentami sa aplikovaním 
váženého priemeru v internetovej žiackej knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je 
priradený výsledný stupeň hodnotenia podľa stupnice  

             <100%-90%>   výborný 

(90%-75%>    chválitebný 

(75%-55%>    dobrý 

(55%-35%>    dostatočný 

(35%-0%>      nedostatočný. 

 

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu občianska náuka posúdi 
súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými 
osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. Triedni 
učitelia a vedenie školy je informované o stave hodnotenia žiaka v triede na pedagogickej 
rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(7) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

 

Klasifikácia predmetu občianska náuka 

(1) Pri klasifikácii výsledkov v tomto predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
zákonitostí, vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované 
rozumové a motorické činnosti, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 
a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,  

e)     výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy,  

g) kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť 
a schopnosť spolupráce. 



43 
 

(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 
definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 
požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené 
poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 
javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav 
je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 
K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné 
stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.  

(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 
poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom 
medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje 
nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších 
podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav 
má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez 
väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 
K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný 
pracovať samostatne aj v skupine. 

(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. 
Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom 
prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti 
a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. 
K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. 
Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté 
zručnosti práce v skupine.  

(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. 
Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, 
grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou 
učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a s problémami 
vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá 
dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce.  

(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, 
definície a zákonitosti neosvojil. Má trvale závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy 
kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. 
K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné 
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stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. 
Nezapája sa do práce v skupine.  

 

Čl. 11  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete fyzika 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 
3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 
neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 
k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Vedomosti žiakov z biológie a fyziky sa v každom polroku školského roka preverujú 

písomnou a ústnou formou. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení 

na jednotky, jednotlivým známkam je priradená váha podľa kritérií: 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Štvrťročná pís. práca (45 minút) Štvrťročne ,  

2 krát za polrok   

3 Percentá  

Tematická písomná práca Podľa TVVP, po prebratí celku,  

min. 2 krát za polrok 

2 Percentá 

Laboratórne a praktické cvičenie  Podľa predpísaného počtu v ŠkVP 2 Percentá 

Projekt Podľa zváženia učiteľa 2 Percentá 

Ústna odpoveď Min. 1 krát za polrok 2 Percentá  
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Päťminútovka  Priebežne,  

min. 3 krát za polrok 

1 Percentá  

Iniciatíva, aktivita, príprava na 

vyučovanie 

Priebežne 0,5 Percentá 

 

Písomné formy preverovania vedomostí 

Písomná práca 

Obsahom písomnej práce je učivo za príslušný školský štvrťrok. Úlohy majú 

komplexný charakter, pri ich riešení má žiak využiť známe postupy, ako aj 

individuálny prístup k riešeniu zadanej úlohy. Písomnou prácou môže byť aj test 

Univerzity pre Cambridgeské medzinárodné skúšky z minulých období, tzv. „MOCK 

test“. Písomná práca je vopred oznámená a predchádza jej opakovanie.  

Priebežné tematické písomky 

Obsahom priebežných testov je učivo príslušného tematického celku alebo jeho časti. 

Úloha/-y sú zamerané na hodnotenie zvládnutie novej terminológie a nových 

poznatkov a zručností. Jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí 

vyučujúci na základe obtiažnosti úloh. Nemusia byť vopred ohlásené. 

Laboratórne a praktické cvičenie 

Cvičenie pozostáva z domácej prípravy, experimentálneho vykonania úlohy, 

vyhodnotenia získaných výsledkov, vypracovania protokolu (domáca práca). Na každé 

cvičenie sa žiak musí pripraviť podľa inštrukcií učiteľa: zoznámiť sa s predpismi o 

bezpečnosti práce v laboratóriách a predpisy dodržiavať; treba mať pracovný zošit s 

prípravou a nevyhnutné osobné pomôcky - ochranný plášť, tabuľky, a pod. Učiteľ 

skontroluje písomnú prípravu každého žiaka v pracovnom zošite a vedomosti vo 

forme otázok na domácu úlohu. Cvičená úloha sa preberie so žiakom po teoretickej aj 

praktickej stránke. Žiaci vykonajú experimentálnu prácu podľa návodu a doplňujúcich 

pokynov učiteľa. Doma vypočíta samostatne každý žiak výsledok, vypracuje protokol 

a odovzdá do nasledujúceho cvičenia.  

Pri laboratórnych a praktických cvičeniach sa hodnotí:   

 samostatná práca s textom  
 realizácia praktického a laboratórneho cvičenia  
 vyvodenie záveru na základe experimentu  
 zdôvodnenie záveru  
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 vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni.  
  

Projekty, prezentácie (aj nad rámec stanovených povinností) 

Účelom projektov je, aby žiaci preukázali nadobudnuté poznatky a komunikatívne 

schopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej podobe. Projekt žiaci prezentujú jasne, 

stručne, vecne, slovne v stanovenom časovom limite z hľadiska cieľa, úloh, metód, 

postupov, výsledkov a záverov. Žiaci tvoria prezentácie prostredníctvom powerpointov. 

Žiak je povinný odovzdať projekt načas - ak nemôže prísť do školy, pošle ho vyučujúcemu 

mailom v deň odovzdania. V prípade choroby (žiak chýba minimálne týždeň) odovzdá 

projekt hneď po návrate do školy vyučujúcemu. 

Cieľ projektu: Podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 

komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

 

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy ( min. 15 
slidov) 

5 b 

b/ obsah a odborná úroveň 10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky          2 b 

e/ prezentácia  3 b 

Spolu:  25 bodov 

 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9      8 - 0 

  

Päťminútovky 

Slúžia na kontrolu osvojenia si slovnej zásoby a na rýchle overenie učiva z predošlej 

hodiny. Nie sú vopred oznámené. 

Ústne formy preverovania vedomostí 

Ústna forma preverovania vedomostí pozostáva z ústnej odpovede. Ústne odpovede z 
jednotlivých prebratých tém (priebežne, aspoň jedenkrát za klasifikačné obdobie)  
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V ústnych formách preverovania vedomostí sa sleduje:  

 samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení,  

 celistvosť žiakovho prejavu (logické rozdelenie odpovedi na úvod, jadro, záver) 

 presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia,  

 správnosť uvádzaných faktov a ich logická štruktúra, orientácia sa v danej téme, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodovedných javov a zákonitostí,  

 samostatnosť a tvorivosť, 

 presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní, 

 schopnosť správne argumentovať odpovedať na otázky kladené pedagógom po 
samostatnej odpovedi, 

 schopnosť správne argumentovať a odpovedať na otázky kladené spolužiakmi 
z predchádzajúcej látky, 

 stupeň ovládania a využívania odbornej terminológie v anglickom jazyku. 
 

Každému kritériu priradí učiteľ hodnotenie od 0 – 10%, žiak je hodnotený za výkon a prejav 
pri ústnej odpovedi podľa stupnice: 

  <100 % - 90 %>   výborný 

   ( 90 % - 75% >   chválitebný 

    (75 % - 55%>   dobrý 

    (55 % - 35%>   dostatočný 

    (35% -    0%>    nedostatočný 

 

Iniciatíva, aktivita, príprava na vyučovanie:  

Žiak môže získať hodnotenie aj za:  

 Aktivita na hodine 

 Prejavenie vedomostí nad rámec učiva 

 Rýchle overenie vedomosti 

 A iné 
 

 
Domáca úloha 
Domáce úlohy nie sú povinné, ich obsah je však potrebné ovládať. Vypracovaný príklad 
z domácej úlohy je možné odovzdať vyučujúcemu na kontrolu. Učiteľ má právo overiť si 
vedomosti zadané v domácej úlohe písomnou alebo ústnou formou kontroly vedomostí.  
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Hodnotenie žiaka na vysvedčení 

Žiak je hodnotený na základe váženého priemeru z výsledkov celého školského polroku. 

Výsledné hodnotenie je váženým priemerom zo všetkých získaných percent v danom 

klasifikačnom období. 

Hodnotenie študenta polročnou známkou je dané tabuľkou: 

Úspešnosť žiaka   Známka 

  <100 % - 90 %>  výborný 

 ( 90 % - 75% >  chválitebný 

 (75 % - 55%>   dobrý 

 (55 % - 35%>   dostatočný 

 (35% -    0%>    nedostatočný 

 

Príloha 1:  

Prevod známok z testov Univerzity pre Cambridgeské medzinárodné skúšky (UCIE) na 

jednotnú percentuálnu stupnicu, vydanú Univerzitou pre cambridgeské medzinárodné skúšky:  

Známka z medzinárodného 

cambridgeského testu 

Jednotná percentuálna 

stupnica UCIE 

Percentuálna stupnica  

BESST 

A* 90 – 100 96 – 100 

A 80 – 89 90 – 95 

B 70 – 79 83 – 89 

C 60 – 69 82 – 72 

D 50 – 59 58 – 70 

E 40 – 49 43 – 56 

F  ( iba Cambridge IGCSE ) 30 – 39 30 – 41 

G ( iba Cambridge IGCSE ) 20 - 29 20 – 29 

Fail 0 - 19 0 - 19 

 
Príloha 2: PREVOD ZNÁMOK A JEDNOTNEJ STUPNICE MEDZINÁRODNÝCH CAMBRIDGESKÝCH 

TESTOV NA STUPNICU A HODNOTENIE V Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST 
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Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete fyzika hodnotí kvalita 
nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností, ktoré žiak dosiahol na konci 
hodnotiaceho obdobia. Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií 
v súlade s Čl. 3. Triedni učitelia a vedenie školy bude informované o stave hodnotenia žiaka 
v triede na pedagogickej rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(6) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

 

Klasifikácia predmetu fyzika 

(1) Pri klasifikácii výsledkov v tomto predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 

c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov 
a zákonitostí, prípadne teórií, 

d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 
činnostiach pri experimentoch,  

e)     celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav 
je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať 
kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti 
daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade 
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a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené 
problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať 
kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na 
zodpovedajúcej úrovni. 

(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 
samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 
a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne 
správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho 
logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 
vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

Čl. 12  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete chémia 

Žiaci sú v predmete CHÉMIA klasifikovaní na vysvedčení známkou v súlade s Metodickým 

pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 

načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 

Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Vedomosti žiakov z chémie sa v každom polroku školského roka preverujú písomnou a 

ústnou formou. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na jednotky, 

jednotlivým známkam je priradená váha podľa kritérií: 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Tematická písomná práca  Po prebratí celku, min. 1x za polrok 3 Percentá  

Laboratórne a praktické cvičenie  Podľa predpísaného počtu v ŠkVP 2 Percentá 

Projekt Podľa zváženia učiteľa 2 Percentá 

Ústna odpoveď Min. 1 krát za polrok 2 Percentá  

Päťminútovka  Priebežne,  1 Percentá  
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min. 1 krát za polrok 

Iniciatíva, aktivita, príprava na 

vyučovanie 

Priebežne 0,5 Percentá 

 

Písomné formy preverovania vedomostí 

Tematické písomky 

Obsahom priebežných testov je učivo príslušného tematického celku alebo jeho časti. 

Úloha/-y sú zamerané na hodnotenie zvládnutie novej terminológie a nových 

poznatkov a zručností. Jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí 

vyučujúci na základe obtiažnosti úloh. sematické písomky Sú vopred ohlásené. 

Laboratórne a praktické cvičenie 

Cvičenie pozostáva z domácej prípravy, experimentálneho vykonania úlohy, 

vyhodnotenia získaných výsledkov, vypracovania protokolu (domáca práca). Na každé 

cvičenie sa žiak musí pripraviť podľa inštrukcií učiteľa: zoznámiť sa s predpismi o 

bezpečnosti práce v laboratóriách a predpisy dodržiavať; treba mať pracovný zošit s 

prípravou a nevyhnutné osobné pomôcky - ochranný plášť, tabuľky, a pod. Učiteľ 

skontroluje písomnú prípravu každého žiaka v pracovnom zošite a vedomosti vo 

forme otázok na domácu úlohu. Cvičená úloha sa preberie so žiakom po teoretickej aj 

praktickej stránke. Žiaci vykonajú experimentálnu prácu podľa návodu a doplňujúcich 

pokynov učiteľa. Doma vypočíta samostatne každý žiak výsledok, vypracuje protokol 

a odovzdá do nasledujúceho cvičenia.  

Pri laboratórnych a praktických cvičeniach sa hodnotí:   

 samostatná práca s textom  
 realizácia praktického a laboratórneho cvičenia  
 vyvodenie záveru na základe experimentu  
 zdôvodnenie záveru  
 vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni.  

  
Projekty, prezentácie (aj nad rámec stanovených povinností) 

Účelom projektov je, aby žiaci preukázali nadobudnuté poznatky a komunikatívne 

schopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej podobe. Projekt žiaci prezentujú jasne, 

stručne, vecne, slovne v stanovenom časovom limite z hľadiska cieľa, úloh, metód, 

postupov, výsledkov a záverov. Žiaci tvoria prezentácie prostredníctvom powerpointov. 

Žiak je povinný odovzdať projekt načas - ak nemôže prísť do školy, pošle ho vyučujúcemu 

mailom v deň odovzdania. V prípade choroby (žiak chýba minimálne týždeň) odovzdá 

projekt hneď po návrate do školy vyučujúcemu. 
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Cieľ projektu: Podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 

komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

 

 

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy ( min. 15 
slidov) 

5 b 

b/ obsah a odborná úroveň 10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky          2 b 

e/ prezentácia  3 b 

Spolu:  25 bodov 

 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9 8 -  0 

 

Päťminútovky 

Slúžia na kontrolu osvojenia si slovnej zásoby a na rýchle overenie učiva z predošlej hodiny. 

Nie sú vopred oznámené. 

Ústne formy preverovania vedomostí 

Ústna forma preverovania vedomostí pozostáva z ústnej odpovede. Ústne odpovede z 
jednotlivých prebratých tém (priebežne, aspoň jedenkrát za klasifikačné obdobie)  

V ústnych formách preverovania vedomostí sa sleduje:  

 samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení,  

 celistvosť žiakovho prejavu (logické rozdelenie odpovedi na úvod, jadro, záver), 

 presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia, 

 správnosť uvádzaných faktov a ich logická štruktúra, orientácia sa v danej téme, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodovedných javov a zákonitostí,  

 samostatnosť a tvorivosť, 

 presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní, 
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 schopnosť správne argumentovať odpovedať na otázky kladené pedagógom po 
samostatnej odpovedi, 

 schopnosť správne argumentovať a odpovedať na otázky kladené spolužiakmi 
z predchádzajúcej látky, 

 stupeň ovládania a využívania odbornej terminológie v anglickom jazyku. 
 

Každému kritériu priradí učiteľ hodnotenie od 0 – 10%, žiak je hodnotený za výkon a prejav 
pri ústnej odpovedi podľa stupnice: 

 <100 % - 90 %>  výborný 

 ( 90 % - 75% >  chválitebný 

 (75 % - 55%>   dobrý 

 (55 % - 35%>   dostatočný 

 (35% -    0%>    nedostatočný 

Aktivitné body 

Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny 
(aktivita žiakov na hodine). Pri hodnotení sa využívajú  percentá s váhou 0,5. 

 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

 iné. 
 
Domáca úloha 
Domáce úlohy nie sú povinné, ich obsah je však potrebné ovládať. Vypracovaný príklad 
z domácej úlohy je možné odovzdať vyučujúcemu na kontrolu. Učiteľ má právo overiť si 
vedomosti zadané v domácej úlohe písomnou alebo ústnou formou kontroly vedomostí.  
 
Hodnotenie žiaka na vysvedčení 

Žiak je hodnotený na základe váženého priemeru z výsledkov celého školského polroku. 

Výsledné hodnotenie je váženým priemerom zo všetkých získaných percent v danom 

klasifikačnom období. 

Hodnotenie študenta polročnou známkou je dané tabuľkou: 

  Úspešnosť žiaka  Známka 

  <100 % - 90 %> výborný 
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 ( 90 % - 75% > chválitebný 

 (75 % - 55%>  dobrý 

 (55 % - 35%>  dostatočný 

 (35% -    0%>   nedostatočný 

 

Čl. 13  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete biológia 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 
3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 
neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 
k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Vedomosti žiakov z biológie a fyziky sa v každom polroku školského roka preverujú 

písomnou a ústnou formou. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení 

na jednotky, jednotlivým známkam je priradená váha podľa kritérií: 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Štvrťročná pís. práca (45 minút) Štvrťročne ,  

2 krát za polrok   

3 Percentá  

Tematická písomná práca Podľa TVVP, po prebratí celku,  

min. 2 krát za polrok 

2 Percentá 
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Laboratórne a praktické cvičenie  Podľa predpísaného počtu v ŠkVP 2 Percentá 

Projekt Podľa zváženia učiteľa 2 Percentá 

Ústna odpoveď Min. 1 krát za polrok 2 Percentá  

Päťminútovka  Priebežne,  

min. 3 krát za polrok 

1 Percentá  

Iniciatíva, aktivita, príprava na 

vyučovanie 

Priebežne 0,5 Percentá 

 

Písomné formy preverovania vedomostí 

Písomná práca 

Obsahom písomnej práce je učivo za príslušný školský štvrťrok. Úlohy majú 

komplexný charakter, pri ich riešení má žiak využiť známe postupy, ako aj 

individuálny prístup k riešeniu zadanej úlohy. Písomnou prácou môže byť aj test 

Univerzity pre Cambridgeské medzinárodné skúšky z minulých období, tzv. „MOCK 

test“. Písomná práca je vopred oznámená a predchádza jej opakovanie.  

Priebežné tematické písomky 

Obsahom priebežných testov je učivo príslušného tematického celku alebo jeho časti. 

Úloha/-y sú zamerané na hodnotenie zvládnutie novej terminológie a nových 

poznatkov a zručností. Jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí 

vyučujúci na základe obtiažnosti úloh. Nemusia byť vopred ohlásené. 

Laboratórne a praktické cvičenie 

Cvičenie pozostáva z domácej prípravy, experimentálneho vykonania úlohy, 

vyhodnotenia získaných výsledkov, vypracovania protokolu (domáca práca). Na každé 

cvičenie sa žiak musí pripraviť podľa inštrukcií učiteľa: zoznámiť sa s predpismi o 

bezpečnosti práce v laboratóriách a predpisy dodržiavať; treba mať pracovný zošit s 

prípravou a nevyhnutné osobné pomôcky - ochranný plášť, tabuľky, a pod. Učiteľ 

skontroluje písomnú prípravu každého žiaka v pracovnom zošite a vedomosti vo 

forme otázok na domácu úlohu. Cvičená úloha sa preberie so žiakom po teoretickej aj 

praktickej stránke. Žiaci vykonajú experimentálnu prácu podľa návodu a doplňujúcich 

pokynov učiteľa. Doma vypočíta samostatne každý žiak výsledok, vypracuje protokol 

a odovzdá do nasledujúceho cvičenia.  
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Pri laboratórnych a praktických cvičeniach sa hodnotí:   

 samostatná práca s textom  
 realizácia praktického a laboratórneho cvičenia  
 vyvodenie záveru na základe experimentu  
 zdôvodnenie záveru  
 vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni.  

 
Projekty, prezentácie (aj nad rámec stanovených povinností) 

Účelom projektov je, aby žiaci preukázali nadobudnuté poznatky a komunikatívne 

schopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej podobe. Projekt žiaci prezentujú jasne, 

stručne, vecne, slovne v stanovenom časovom limite z hľadiska cieľa, úloh, metód, 

postupov, výsledkov a záverov. Žiaci tvoria prezentácie prostredníctvom powerpointov. 

Žiak je povinný odovzdať projekt načas - ak nemôže prísť do školy, pošle ho vyučujúcemu 

mailom v deň odovzdania. V prípade choroby (žiak chýba minimálne týždeň) odovzdá 

projekt hneď po návrate do školy vyučujúcemu. 

 

Cieľ projektu: Podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 

komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy ( min. 15 
slidov) 

5 b 

b/ obsah a odborná úroveň 10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky          2 b 

e/ prezentácia  3 b 

Spolu:  25 bodov 

 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 19 - 14 13 - 9      8 - 0 

  

Päťminútovky 
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Slúžia na kontrolu osvojenia si slovnej zásoby a na rýchle overenie učiva z predošlej 

hodiny. Nie sú vopred oznámené. 

Ústne formy preverovania vedomostí 

Ústna forma preverovania vedomostí pozostáva z ústnej odpovede. Ústne odpovede z 
jednotlivých prebratých tém (priebežne, aspoň jedenkrát za klasifikačné obdobie)  

V ústnych formách preverovania vedomostí sa sleduje:  

 samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení,  

 celistvosť žiakovho prejavu (logické rozdelenie odpovedi na úvod, jadro, záver) 

 presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia  

 správnosť uvádzaných faktov a ich logická štruktúra, orientácia sa v danej téme 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodovedných javov a zákonitostí,  

 samostatnosť a tvorivosť 

 presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní 

 schopnosť správne argumentovať odpovedať na otázky kladené pedagógom po 
samostatnej odpovedi 

 schopnosť správne argumentovať a odpovedať na otázky kladené spolužiakmi 
z predchádzajúcej látky 

 stupeň ovládania a využívania odbornej terminológie v anglickom jazyku. 
 

Každému kritériu priradí učiteľ hodnotenie od 0 – 10%, žiak je hodnotený za výkon a prejav 
pri ústnej odpovedi podľa stupnice: 

  <100 % - 90 %>   výborný 

 ( 90 % - 75% >   chválitebný 

 (75 % - 55%>    dobrý 

 (55 % - 35%>    dostatočný 

 (35% -    0%>     nedostatočný 

Iniciatíva, aktivita, príprava na vyučovanie:  

Žiak môže získať hodnotenie aj za:  

 Aktivita na hodine 

 Prejavenie vedomostí nad rámec učiva 

 Rýchle overenie vedomosti 

 A iné 
 
Domáca úloha 
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Domáce úlohy nie sú povinné, ich obsah je však potrebné ovládať. Vypracovaný príklad 
z domácej úlohy je možné odovzdať vyučujúcemu na kontrolu. Učiteľ má právo overiť si 
vedomosti zadané v domácej úlohe písomnou alebo ústnou formou kontroly vedomostí.  
 

Hodnotenie žiaka na vysvedčení 

Žiak je hodnotený na základe váženého priemeru z výsledkov celého školského polroku. 

Výsledné hodnotenie je váženým priemerom zo všetkých získaných percent v danom 

klasifikačnom období. 

 

Hodnotenie študenta polročnou známkou je dané tabuľkou: 

Úspešnosť žiaka   Známka 

  <100 % - 90 %>  výborný 

 ( 90 % - 75% >  chválitebný 

 (75 % - 55%>   dobrý 

 (55 % - 35%>   dostatočný 

 (35% -    0%>    nedostatočný 

 

Príloha 1:  

Prevod známok z testov Univerzity pre Cambridgeské medzinárodné skúšky (UCIE) na 

jednotnú percentuálnu stupnicu, vydanú Univerzitou pre cambridgeské medzinárodné skúšky:  

 

Známka z medzinárodného 

cambridgeského testu 

Jednotná percentuálna 

stupnica UCIE 

Percentuálna stupnica  

BESST 

A* 90 – 100 96 – 100 

A 80 – 89 90 – 95 

B 70 – 79 83 – 89 

C 60 – 69 82 – 72 

D 50 – 59 58 – 70 

E 40 – 49 43 – 56 
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F  ( iba Cambridge IGCSE ) 30 – 39 30 – 41 

G ( iba Cambridge IGCSE ) 20 - 29 20 – 29 

Fail 0 - 19 0 - 19 

 

Príloha 2: PREVOD ZNÁMOK A JEDNOTNEJ STUPNICE MEDZINÁRODNÝCH CAMBRIDGESKÝCH 

TESTOV NA STUPNICU A HODNOTENIE V Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST 
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Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmete biológia hodnotí 
kvalita nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností, ktoré žiak dosiahol na 
konci hodnotiaceho obdobia.  
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Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. Triedni 
učitelia a vedenie školy bude informované o stave hodnotenia žiaka v triede na pedagogickej 
rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(6) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

 

Klasifikácia predmetu biológia 

(1) Pri klasifikácii výsledkov v tomto predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti pri realizácii experimentov, 

c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov 
a zákonitostí, prípadne teórií, 

d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 
činnostiach pri experimentoch,  

e)     celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav 
je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať 
kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti 
daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. 
Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené 
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problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať 
kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na 
zodpovedajúcej úrovni. 

(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 
samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 
a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne 
správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho 
logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 
vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

Čl. 14 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete matematika 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 
3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 
neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 
k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Vedomosti žiakov z matematiky v každom polroku školského roka sa preverujú písomnou a 

ústnou formou. Za každú formu odpovede žiak získava percentá, ktorým je priradená váha 
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podľa daných kritérií. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na 

jednotky. 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Štvrťročná pís. práca (45 minút) Štvrťročne , 2 krát za polrok   3 Percentá  

Tematická písomná práca Podľa TVVP, po prebratí celku,  

min. 2 krát za polrok 

2 Percentá 

Ústna odpoveď Min. 1 krát za polrok 2 Percentá  

Päťminútovka  Priebežne, min. 3 krát za polrok 1 Percentá  

Iniciatíva, aktivita, príprava na 

vyučovanie 

Priebežne 0,5 Percentá 

 

Písomné formy preverovania vedomostí 

Písomná práca 

Obsahom písomnej práce je učivo za príslušný školský štvrťrok. Úlohy majú 

komplexný charakter, pri ich riešení má žiak využiť známe algoritmy výpočtov, ako aj 

individuálny prístup k riešeniu zadanej úlohy. Písomnou prácou môže byť aj test 

Univerzity pre Cambridgeské medzinárodné skúšky z minulých období, tzv. „MOCK 

test“. Písomná práca je vopred oznámená a predchádza jej opakovanie.  

Priebežné tematické písomky 

Obsahom priebežných testov je učivo príslušného tematického celku alebo jeho časti. 

Úloha/-y sú zamerané na hodnotenie zvládnutia novej terminológie a nových 

algoritmov pri výpočtoch. Jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí 

vyučujúci na základe obtiažnosti úloh. Nemusia byť vopred ohlásené. 

Päťminútovky 

Slúžia na kontrolu osvojenia si slovnej zásoby a na rýchle overenie učiva z predošlej 

hodiny. Nie sú vopred oznámené. 

Ústne formy preverovania vedomostí 
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Ústna forma preverovania vedomostí pozostáva z ústnej odpovede a riešenia 

zadaného príkladu pri tabuli. Ak žiak rieši zadanú úlohu pri tabuli : 

 správne, samostatne a komentuje svoje riešenie .............. 100 %  
 správne, samostatne bez komentára .................................    80 %  
 nesamostatne, správne ......................................................    60 %  
 nesamostatne, čiastočne správne ......................................    40 %  
 nesamostatne, nesprávne ............................................... 0%-20%  

 

Aktivitné body 

Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny 
(aktivita žiakov na hodine). Pri hodnotení sa využívajú  percentá s váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

 iné. 
 
Domáca úloha 
Domáce úlohy nie sú povinné, ich obsah je však potrebné ovládať. Vypracovaný príklad 
z domácej úlohy je možné odovzdať vyučujúcemu na kontrolu. Učiteľ má právo overiť si 
vedomosti zadané v domácej úlohe písomnou alebo ústnou formou kontroly vedomostí.  
 
Hodnotenie žiaka na vysvedčení 

Žiak je hodnotený na základe váženého priemeru z výsledkov celého školského polroku. 

Výsledné hodnotenie je váženým priemerom zo všetkých získaných percent v danom 

klasifikačnom období. 

 

Hodnotenie študenta polročnou známkou je dané tabuľkou: 

Úspešnosť žiaka   Známka 

<100 % - 90 %>  výborný 

 ( 90 % - 75% >   chválitebný 

 (75 % - 55%>   dobrý 

 (55 % - 35%>   dostatočný 

 (35% -    0%>    nedostatočný 
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Príloha 1:  

Prevod známok z testov Univerzity pre Cambridgeské medzinárodné skúšky (UCIE) na jednotnú 

percentuálnu stupnicu, vydanú Univerzitou pre cambridgeské medzinárodné skúšky:  

 

Známka z medzinárodného 

cambridgeského testu 

Jednotná percentuálna 

stupnica UCIE 

Percentuálna stupnica  

BESST 

A* 90 – 100 96 – 100 

A 80 – 89 90 – 95 

B 70 – 79 83 – 89 

C 60 – 69 82 – 72 

D 50 – 59 58 – 70 

E 40 – 49 43 – 56 

F  ( iba Cambridge IGCSE ) 30 – 39 30 – 41 

G ( iba Cambridge IGCSE ) 20 - 29 20 – 29 

Fail 0 - 19 0 - 19 

 

Príloha 2:  

PREVOD ZNÁMOK A JEDNOTNEJ STUPNICE MEDZINÁRODNÝCH CAMBRIDGESKÝCH TESTOV NA 

STUPNICU A HODNOTENIE V Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST 
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(6) Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. 
Triedni učitelia a vedenie školy bude informované o stave hodnotenia žiaka v triede na 
pedagogickej rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(7) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

(8) Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 
22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka. 

 

Klasifikácia predmetu matematika 

(1) Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými 
osnovami a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä 
praktických, 

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie 
problémových úloh, príp. projektov, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

e) schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológii, 

f) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

g) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

j) pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

k) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie 
analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 
riešenie, aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, i 
mimo nich (projekty, predpríprava na skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa 
nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich 
spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj k danej problematike 
zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, nemá problém 
diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 
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prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky 
práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je 
spracovaná na vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so 
všetkými členmi skupiny, vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor 
prednesie vždy, účinne si osvojuje a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť 
sa učiť. 

(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými 
podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe 
získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne 
navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne 
pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, menej aktívne 
mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike vie 
vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na pomerne 
kvalitnej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne a 
konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú tému, myslí správne, v jeho myslení sa 
prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, vlastné výsledky práce 
prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná 
na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie však 
so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie 
často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa 
učiť. 

(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
úloh uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj 
problémové) vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým 
úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc 
vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín 
(projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať 
(nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné 
stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho 
myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho, 
výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa 
gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na 
priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej 
úrovni, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, 
vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len 
pomocou známych postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy 
a vie predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách 
matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. 
spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej 
problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len 
skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné 
stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je 
na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie 
prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je 
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spracovaná na podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a 
akceptovať názor na riešenie úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu 
osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, 
má v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k 
činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, na 
úlohách mimo vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie 
vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa 
nezúčastňuje, jeho logika myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, 
výsledky jeho činností sú nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou 
vyučujúceho alebo spolužiakov, jeho ústny aj písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je 
pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s 
veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a 
schopnosť učiť sa učiť. 

 

Čl. 15 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete informatika 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 
3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa 
hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného 
obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné 
a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 
spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 
základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti 
a váhe jednotlivých známok. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo 
neodovzdania vopred dohodnutej úlohy načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania 
žiakom učiteľ postupuje podľa Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Vedomosti žiakov z informatiky sa v každom polroku školského roka preverujú písomnou a 

ústnou formou. Každý žiak musí za účelom súhrnnej klasifikácie získať v danom klasifikačnom 

období minimálne tri priebežné známky. Hodnotenie žiaka je vyjadrené vo forme percent po 

zaokrúhlení na jednotky, jednotlivým známkam je priradená váha podľa kritérií: 
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Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Písomná práca Min. 1 krát za polrok   3 Percentá  

Tematická písomná práca Po prebratí celku,  

min. 1 krát za polrok 

2 Percentá 

Praktické cvičenie  Podľa zváženia učiteľa 2 Percentá 

Projekt Podľa zváženia učiteľa 2 Percentá 

Päťminútovka  Priebežne,  

min. 1 krát za polrok 

1 Percentá  

Iniciatíva, aktivita, príprava na 

vyučovanie 

Priebežne 0,5 Percentá 

 

Písomné formy preverovania vedomostí 

Písomná práca 

Obsahom písomnej práce je učivo z teoretických poznatkov na konci polroka. 

Písomná práca je v papierovej podobe, alebo online na počítači. Úlohy majú 

komplexný charakter, pri ich riešení má žiak využiť známe postupy, ako aj 

individuálny prístup k riešeniu zadanej úlohy. Písomnou prácou môže byť aj test 

Univerzity pre Cambridgeské medzinárodné skúšky z minulých období, tzv. „MOCK 

test“. Písomná práca je vopred oznámená a predchádza jej opakovanie.  

Priebežné tematické písomky 

Obsahom priebežných testov je učivo príslušného tematického celku alebo jeho časti. 

Úloha/-y sú zamerané na hodnotenie zvládnutie novej terminológie a nových 

poznatkov a zručností formou praktickej úlohy riešenej v určenom prostredí na 

počítači (textový dokument, obrázok, tabuľka s grafom, prezentácia, program, 

databáza,...) Vyučujúci hodnotí žiaka na základe splnenia požiadaviek, tvorivosti, 

aplikácie teoretických poznatkov. Tematické písomky môžu, ale nemusia byť vopred 

ohlásené.  

Praktické cvičenie 
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Cvičenie pozostáva z manuálnych zručností pri obsluhe prídavného zariadenia alebo 

príslušného softvéru, ako napr. skenovanie, fotografovanie, vyhľadávanie informácií, 

spracovanie informácií. Vyučujúci hodnotí žiaka za vytvorenie výsledného produktu 

známkou, alebo slovne.  

Projekty, prezentácie (aj nad rámec stanovených povinností) 

Účelom projektov je, aby žiaci preukázali nadobudnuté poznatky a komunikatívne 

schopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej podobe. Projekt žiaci spracovávajú na 

vopred zadanú tému a podľa vopred stanovených kritérií. Žiaci projekt prezentujú jasne, 

stručne, vecne, slovne v stanovenom časovom limite z hľadiska cieľa, úloh, metód, 

postupov, výsledkov a záverov. Žiaci tvoria prezentácie prostredníctvom power-pointovej 

prezentácie. Žiak je povinný odovzdať projekt načas - ak nemôže prísť do školy, pošle ho 

vyučujúcemu mailom v deň odovzdania. V prípade choroby (žiak chýba minimálne týždeň) 

odovzdá projekt hneď po návrate do školy vyučujúcemu. 

 

Cieľ projektu: Podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 

komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy ( min. 15 
slidov) 

5 b 

b/ obsah a odborná úroveň 10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky          2 b 

e/ prezentácia 3 b 

Spolu:  25 bodov 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9 8 -  0 

  

Päťminútovky 

Slúžia na kontrolu osvojenia si slovnej zásoby a na rýchle overenie učiva z predošlej 

hodiny. Sú vopred oznámené. 

Aktivita žiakov na hodine 
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Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny 
(aktivita žiakov na hodine). Pri hodnotení sa využívajú  percentá s váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

  iné. 
 

 

Hodnotenie žiaka na vysvedčení 

 

Žiak je hodnotený na základe váženého priemeru z výsledkov celého školského polroku. 

Výsledné hodnotenie je váženým priemerom zo všetkých získaných percent v danom 

klasifikačnom období. 

 

Hodnotenie študenta polročnou známkou je dané tabuľkou: 

 

Úspešnosť žiaka   Známka 

 <100 % - 90 %>  výborný 

 ( 90 % - 75% >  chválitebný 

 ( 75 % - 55%>   dobrý 

 ( 55 % - 35%>   dostatočný 

 ( 35% -    0%>   nedostatočný 

 

(5) Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. 
Triedni učitelia a vedenie školy bude informované o stave hodnotenia žiaka v triede na 
pedagogickej rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(6) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

(7) Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 
22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka. 
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Klasifikácia predmetu informatika 

(1) Pri klasifikácii výsledkov v  informatike sa v súlade s požiadavkami vzdelávacích 
štandardov hodnotí:  

a) schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj 
nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, 
schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, 

b) schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších 
úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou 
správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb, 

c) schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

d) schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, 
demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie 
a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky, 

e) porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, 
ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou 
zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií, 

f) schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov. 

(2) V predmete informatika učiteľ nehodnotí postoje žiaka, ale úroveň jeho znalostí. 
Postoje u žiaka je dôležité formovať, je dôležité o nich slobodne diskutovať a preto sa 
nemôžu premietnuť do celkovej klasifikácie. 

(3) V predmete informatika treba u žiakov rozvíjať aj ich schopnosti kooperácie 
a komunikácie. Žiaci sa majú pri riešení zadania naučiť spolupracovať v skupine, majú 
zostaviť plán práce, špecifikovať rozdelenie úlohy na menšie problémy, distribuovať ich 
v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť menšie problémy, zhromaždiť výsledky, 
zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať a pod.  

(4) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v informatike klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

(5) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové 
úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj 
prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu 
rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných 
riešení. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj 
náročnejších úloh. Dokáže posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich 
spracovanie. Myslí logicky správne a dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti. 
Jeho ústny aj písomný prejav je  pohotový s bohatou slovnou zásobou. Svoje znalosti 
a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je spravidla estetický a zrozumiteľný. 

(6) Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy 
a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami 
informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych 
postupov riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení úloh, dokáže analyzovať a syntetizovať nadobudnuté vedomosti. Dokáže prevažne 
samostatne vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne  
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a dokáže  interpretovať nadobudnuté vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať 
na dobrej úrovni. Grafický prejav je spravidla estetický a jasný. 

(7) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak vie zadania riešiť pomocou známych postupov 
a metód. S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, 
dokáže, spracovať, upraviť a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáže  s pomocou interpretovať 
nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je  správny a výstižný s bežnou 
slovnou zásobou. Grafický prejav je  priemerne estetický. Výsledky jeho činností sú menej 
kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni. 

(8) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak ovláda základné pojmy a vie 
predviesť jednoduché zručnosti. Postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne. 
S pomocou učiteľa vie zistiť a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu 
jednoduchých zadaní. Vyjadruje sa jednoducho. Jeho ústny aj písomný prejav má 
v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň. Výsledky jeho činnosti a jeho grafický 
prejav sú podpriemerné. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na 
podpriemernej úrovni. 

(9) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak nie je schopný riešiť zadania 
a úlohy. V predmete informatika nemá ani základné zručnosti z práce s informačných 
a komunikačných technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Žiak si 
osvojil len veľmi nízku úroveň štandardu. Nedokáže samostatne získať a zaznamenať 
základné informácie. Dokáže riešiť len najjednoduchšie úlohy. Osvojené vedomosti 
a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať ani s pomocou učiteľa. 

 

Čl. 16 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete umenie a kultúra 

Hodnotenie v predmete Umenie a kultúra na strednej škole funguje ako spätná väzba, ktorá 

žiakovi prezentuje názor okolia (v tomto prípade učiteľa, resp. školy, resp. spolužiakov) na 

kvalitu a význam jeho činnosti. Zároveň zaraďuje činnosť a osobnostné premeny žiaka medzi 

veličiny, ktoré sú pre dané okolie (spoločnosť) hodnotou.  

Žiaci budú hodnotení priebežne percentami. Výsledné hodnotenie na vysvedčení vyjadrené 

známkou bude sumatívne a bude zohľadňovať individuálne napredovanie a fakt, že oblasti 

hodnotenia majú rôznu váhu.  

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakoch. Učiteľ 

musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka, t.j. správne 

odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o kultúru a umenie, až potom úroveň umeleckých 

činností a vedomostí. Aktuálny výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. 

Hodnotenie predmetu Umenie a kultúra vyžaduje osobný, diferencovaný prístup učiteľa 

k žiakovi a komplexnú spätnú väzbu na aktivitu žiakov, na spôsoby ich spolupráce, na ich 

motiváciu, ako aj na výsledky ich práce. Je dôležité uplatňovať diferencovaný a individuálny 

prístup. 
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Forma hodnotenia:  

Ťažiskovou podobou hodnotenia v Umení a kultúre je hodnotenie procesov, ktoré sa 

odohrávajú na hodine v žiakovom myslení a cítení. Dôležité je rozvinúť zložitejšie slovné 

hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol žiakovi citlivú, veku primeranú a analyticky 

podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Vo vzájomnej komunikácii má 

žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu je vhodné kombinovať so 

sebahodnotením žiaka. 

 

Učiteľ poskytuje  

- v priebehu hodiny procesuálne hodnotenie žiakovi tak, aby žiak dostával 

systematickú spätnú väzbu na rôzne stránky svojej činnosti, 

- na záver hodiny spätnú väzbu celej triede (pričom upozorňuje na výnimočné prejavy 

žiakov), ktorej súčasťou je škálovanie formou známok, porovnateľné so 

známkovaním na iných predmetoch. 

Žiak nie je len jednorazovo hodnotený na záver hodiny či po podanom výkone, ale aj 

priebežne. Priebežné hodnotenie zručností žiaka pri využívaní poznatkov v predmete Umenie 

a kultúra je za štvrťrok. Vyjadruje hodnotenie žiaka v rámci spätnej väzby celej triede  

poskytovanú učiteľom v závere vyučovacích hodín počas sledovaného obdobia. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

 

Súčasťou hodnotenia je: 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Projekt 1 krát za polrok ak 1 VH týždenne,  

2 krát za polrok ak 2VH týždenne  

3 Percentá  

Zručnosti pri využívaní poznatkov 

(priebežné hodnotenie) 

min. 2 krát za polrok 3 Percentá 

Ústna odpoveď min. 1 krát za polrok 2 Percentá  
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Iniciatíva, aktivita pri riešení 

problémových úloh, aktivita na 

hodine pri skupinových úlohách 

priebežne 0,5 Percentá 

 

Pri hodnotení projektu a  preukázaní zručností vo využívaní poznatkov učiteľ hodnotí:  

a) obsah žiakovej práce  

o  Vnímanie 

 flexibilnosť vo vnímaní kultúrnych a iných artefaktov, znakov, situácií, 

činností, 

 otvorenosť k zmenám vo vnímaní kultúrnych artefaktov, znakov, 

situácií, činností.  

o  Tvorba 

 pestrosť žiakových tvorivých cieľov, 

 pestrosť vyjadrovacích prostriedkov využívaných žiakom, 

 schopnosť tvorivo manipulovať s vyjadrovacími prostriedkami rôznych 

(alebo vybraných) oblastí kultúrnej tvorby, 

 rozpoznávanie výsledkov a účinkov svojej tvorby.  

o  Reflexia 

 žiakova samostatnosť  

 v reflexii kultúrnych artefaktov,  

 v interpretácii kultúrnych znakov,  

 v reflexii vlastnej tvorivej činnosti;  
 rozpoznávanie výsledkov a účinkov svojej tvorby, 
 identifikácia vlastných predsudkov a stereotypov, 
 pozorovanie a rozlišovanie prejavov emócií žiaka od emócií 

samotných.  
o  Postoje žiaka 

 schopnosť venovať pozornosť odlišným názorom a postojom, 

  schopnosť tolerovať odlišné názory a postoje, 

 schopnosť obhajovať svoje názory a postoje, 

  schopnosť adaptovať svoje názory a postoje v novej situácii.  

o  Poznanie 

 žiakovo prehlbovanie poznania kultúry, 

 žiakovo rozširovanie poznania kultúry, 

 aplikovanie získaného poznania na nové situácie.  

o  Informácie 

 žiakova samostatnosť v získavaní, spracovaní a využívaní informácií, 

 korektnosť narábania s informáciami.  

o  Médiá 
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 žiakova schopnosť samostatne argumentovať vo vzťahu k obsahom 

masových médií, 

 žiakova schopnosť vyhodnotiť, ako pôsobia jednotlivé produkty 

masových médií.  

b) proces žiakovho učenia  

o  Komunikácia žiaka 

 kultivovanosť v komunikácii pri riešení úloh, 

 schopnosť komunikovať s pomocou rôznych vyjadrovacích 

prostriedkov (slovných, pohybových, zvukových a pod.), 

 efektívnosť žiakovej komunikácie pri riešení úloh, 

  žiakova  interpretácia efektívnosti vlastnej komunikácie.  

o  Spolupráca 

 originálny vklad žiaka do spolupráce pri riešení úloh, 

  zodpovednosť žiaka pri riešení úloh, 

  schopnosť žiaka efektívne spolupracovať pri riešení úloh.  

o  Motivácia 

  prejavy žiakovho záujmu o kultúrne artefakty a o kultúrnu tvorbu, 

  aplikovanie žiakovho záujmu do iných oblastí kultúrnej tvorby.  

o  Myslenie 

 pestrosť v prejavoch kognitívnych procesov u žiaka.  

o  Emocionalita 

 zručnosti, s akými žiak prejavuje svoju emocionalitu, 

 kultivovanosť v prejavoch žiakovej emocionality.  

 

Pri záverečnom – sumatívnom  hodnotení žiaka v jednotlivých klasifikačných obdobiach si 
uvedomujeme rôznu dôležitosť jednotlivých kategórií hodnotenia žiaka. Priebežné 
hodnotenie percentami sa aplikovaním váženého priemeru v internetovej žiackej knižke 
vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený výsledný stupeň hodnotenia podľa 
stupnice:       

<100% – 90%> 1 ( výborný) 

(89% – 75%>  2 ( chválitebný) 

(74% – 55%>  3 ( dobrý) 

(55% – 0%>  4 ( dostatočný), hodnotenie nedostatočný nepoužívame. 

 

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii v predmete Umenie a kultúra posúdi súlad 
odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými 
a sociálnymi kompetenciami žiaka počas celého klasifikačného obdobia tak, aby 
hodnotenie stupňom prospechu vyhovovalo aj slovnému opisu jednotlivých stupňov 
hodnotenia: 



79 
 

Výborný: Žiak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré vyjadrovacie 
prostriedky a obnovuje ich, reflektuje kultúrne procesy i svoje vlastné premeny.  

Chválitebný: Žiak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.  

Dobrý: Žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je slabo motivovaný k 
tvorbe, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, 
komunikuje nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy. 

Dostatočný: Žiak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len základné zručnosti 
v narábaní s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne identifikuje 
prebiehajúce procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a 
poznanie v nových oblastiach.  

Nedostatočný: v predmete Umenie a kultúra nepoužívame – pretože každý žiak má z 
rodiny a prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov. 

 

Pozn.: Kritériá hodnotenia žiakov v predmete Umenie a kultúra na stupni ISCED 3A 

vychádza z dokumentu „Kritériá na hodnotenie žiakov v predmete Umenie a kultúra“, 

ktoré posúdila a schválila ÚPK pre výtvarnú výchovu, výchova umením a umenie a kultúru 

pri ŠPÚ v roku 2011. 

 

Čl. 17 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete etická výchova 

V predmete Etická výchova sú žiaci hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Žiaci sú hodnotení priebežne percentami. Výsledné hodnotenie na vysvedčení vyjadrené 

známkou je sumatívne. Zohľadňuje individuálne napredovanie žiaka a fakt, že jednotlivé 

oblasti hodnotenia majú rôznu váhu.  

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia. Učiteľ musí správne odhadnúť pomer danosti, 

snahy a záujmu žiaka o hodnoty spoločnosti, až potom úroveň vedomostí.  

 

Forma hodnotenia:  

Ťažiskovou podobou hodnotenia v etickej a náboženskej výchove je hodnotenie procesov, 

ktoré sa odohrávajú na hodine v žiakovom myslení a cítení. Dôležité je rozvinúť zložitejšie 

slovné hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol žiakovi citlivú, veku primeranú a 

analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Vo vzájomnej 
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komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu je 

vhodné kombinovať so seba hodnotením žiaka. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Žiak nie je hodnotený len na záver hodiny či po podanom výkone, ale aj priebežne.  

Súčasťou hodnotenia je: 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Ústna odpoveď  min. 1 krát za polrok 1 Percentá 

Projekt 1 krát za polrok  

 

3 Percentá  

Aktivita žiakov na hodine priebeźne 0,5 Percentá  

 

1. Aktivita žiakov na hodine 

Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny (aktivita žiakov 
na hodine). Pri hodnotení sa využívajú percentá s váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  

 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

 iné. 

  . 

2. Referát, projekt, prezentácia a práca nad rámec stanovených povinností.  

Účelom projektov je, aby žiaci preukázali nadobudnuté poznatky a komunikatívne 

schopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej podobe. Projekt žiaci prezentujú jasne, 

stručne, vecne, slovne v stanovenom časovom limite z hľadiska cieľa, úloh, metód, 

postupov, výsledkov a záverov. Žiaci tvoria prezentácie prostredníctvom powerpointu. 

Žiak je povinný odovzdať projekt načas - ak nemôže prísť do školy, pošle ho vyučujúcemu 

mailom v deň odovzdania. V prípade choroby (žiak chýba minimálne týždeň) odovzdá 

projekt hneď po návrate do školy vyučujúcemu. 
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Cieľ projektu: Podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 

komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy (min. 15 
slidov) 

5 b 

b/ obsah a odborná úroveň 10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky          2 b 

e/ prezentácia  3 b 

Spolu:  25 bodov 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 – 9 8 -  0 

 

3. Ústne odpovede zamerané na kontrolu osvojenia učiva z jednotlivých prebratých tém 
(priebežne, aspoň jedenkrát za klasifikačné obdobie)  

V ústnych odpovediach sa sleduje:  

  samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a 
trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia  

  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských javov a zákonitostí,  

  samostatnosť a tvorivosť  

  presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.  

 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmetoch vzdelávacej oblasti 
človek a hodnoty hodnotí kvalita nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností, 
a postojov, ktoré žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia. Hodnotenie žiaka 
percentami v danom klasifikačnom období sa aplikovaním váženého priemeru v internetovej 
žiackej knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený výsledný stupeň 
hodnotenia podľa stupnice:  

<100%-90%> výborný 

(  90%-75%> chválitebný 

(  75%-55%> dobrý 

(  55%-35%> dostatočný 
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(  35%-0%> nedostatočný. 

 

Učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetov vzdelávacej oblasti človek a hodnoty posúdi 
súlad 

- odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými 
osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia, 

- odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými 
osobnostnými a sociálnymi kompetenciami žiaka počas celého klasifikačného 
obdobia tak, aby súhrnné hodnotenie žiaka vyhovovalo aj slovnému opisu 
jednotlivých stupňov hodnotenia pri klasifikácii predmetov vzdelávacej oblasti 
človek a hodnoty: 

(1) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva naplno 
svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje svoju 
autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere nachádzať 
a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu o rozvíjanie svojich 
kompetencií. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a aktívne vyjadriť svoj 
vlastný názor. 

(2) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje 
osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru 
autentickosti, kreativity a originality. V prípade potreby je schopný nachádzať a používať 
medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Vie zaujať 
postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 

(3) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva 
svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru 
autentickosti, kreativity a originality. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, 
s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj 
k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor. 

(4) Stupeň 4 – dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách 
pasívny, nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje 
autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, 
nedokáže aplikovať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj 
k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 

(5) Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý proklamatívne 
ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. 
Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor.  

 

Čl.18 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete náboženská výchova 
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V predmete náboženská výchova sú žiaci hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 
21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Žiaci sú hodnotení priebežne percentami. Výsledné hodnotenie na vysvedčení vyjadrené 

známkou je sumatívne. Zohľadňuje individuálne napredovanie žiaka a fakt, že jednotlivé 

oblasti hodnotenia majú rôznu váhu.  

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia. Učiteľ musí správne odhadnúť pomer danosti, 

snahy a záujmu žiaka o hodnoty spoločnosti, až potom úroveň vedomostí.  

 
Forma hodnotenia:  

Ťažiskovou podobou hodnotenia v etickej a náboženskej výchove je hodnotenie procesov, 

ktoré sa odohrávajú na hodine v žiakovom myslení a cítení. Dôležité je rozvinúť zložitejšie 

slovné hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol žiakovi citlivú, veku primeranú a 

analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Vo vzájomnej 

komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu je 

vhodné kombinovať so seba hodnotením žiaka. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo neodovzdania vopred dohodnutej úlohy 
načas, ako aj pri oznamovaní skúšania a testovania žiakom učiteľ postupuje podľa 
Vnútorného poriadku školy, časť Hodnotenie. 

Žiak nie je hodnotený len na záver hodiny či po podanom výkone, ale aj priebežne.  

Súčasťou hodnotenia je: 

Typ kontroly Frekvencia  

(odporúčaná, nie je záväzná) 

Váha Hodnotenie 

Ústna odpoveď  min. 1 krát za polrok 1 Percentá 

Projekt 1 krát za polrok  

 

3 Percentá  

Aktivita žiakov na hodine priebeźne 0,5 Percentá  

 

1. Aktivita žiakov na hodine 

Ústne odpovede pri riešení úloh, problémov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny (aktivita žiakov 
na hodine). Pri hodnotení sa využívajú percentá s váhou 0,5. 

Aktivitné body: 

Žiak má možnosť získavať počas vyučovacích hodín aktivitné body za: 

 aktívnu účasť na hodine,  
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 prejavenie vedomostí nad rámec preberaného učiva 

 rýchle overovania vedomostí počas vyučovacej hodiny 

 iné. 

 

2. Referát, projekt, prezentácia a práca nad rámec stanovených povinností.  

Účelom projektov je, aby žiaci preukázali nadobudnuté poznatky a komunikatívne 
schopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej podobe. Projekt žiaci prezentujú jasne, 
stručne, vecne, slovne v stanovenom časovom limite z hľadiska cieľa, úloh, metód, 
postupov, výsledkov a záverov. Žiaci tvoria prezentácie prostredníctvom PowerPointu. 
Žiak je povinný odovzdať projekt načas - ak nemôže prísť do školy, pošle ho vyučujúcemu 
mailom v deň odovzdania. V prípade choroby (žiak chýba minimálne týždeň) odovzdá 
projekt hneď po návrate do školy vyučujúcemu. 

 
Cieľ projektu: Podpora samostatnej tvorivej činnosti, aplikácia teoretických poznatkov, 
komunikačných zručností a schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  

 

Práca sa hodnotí nasledovne: 

a/ rozsah a dodržanie témy ( min. 15 
slidov) 

5 b 

b/ obsah a odborná úroveň         10 b 

c/ jazykový prejav a formálna stránka 5 b 

d/ vlastné myšlienky           2 b 

e/ prezentácia           3 b 

Spolu:  25 bodov 

Pri hodnotení žiakovho projektu sa postupuje podľa nasledovnej tabuľky: 

  

Známka 1 2 3 4 5 

% 100% - 90% 89% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0% 

body 25 - 23 22 - 19 18 - 14 13 - 9 8 -  0 

 

3. Ústne odpovede zamerané na kontrolu osvojenia učiva z jednotlivých prebratých tém 
(priebežne, aspoň jedenkrát za klasifikačné obdobie). 

V ústnych odpovediach sa sleduje:  

 samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a 
trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, schopnosť zovšeobecnenia  

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských javov a zákonitostí  
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 samostatnosť a tvorivosť  

 presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.  

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v predmetoch vzdelávacej oblasti 
človek a hodnoty hodnotí kvalita nadobudnutých kompetencií v oblasti vedomostí, zručností, 
a postojov, ktoré žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia. Hodnotenie žiaka 
percentami v danom klasifikačnom období sa aplikovaním váženého priemeru v internetovej 
žiackej knižke vyjadrí výsledným percentom, ktorému je priradený výsledný stupeň 
hodnotenia podľa stupnice:  

<100%-90%> výborný 

(  90%-75%> chválitebný 

(  75%-55%> dobrý 

(  55%-35%> dostatočný 

(  35%-0%> nedostatočný. 

 

Učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetov vzdelávacej oblasti človek a hodnoty posúdi 
súlad 

- odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými 
osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia, 

- odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými 
osobnostnými a sociálnymi kompetenciami žiaka počas celého klasifikačného 
obdobia tak, aby súhrnné hodnotenie žiaka vyhovovalo aj slovnému opisu 
jednotlivých stupňov hodnotenia pri klasifikácii predmetov vzdelávacej oblasti 
človek a hodnoty: 

(1) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva naplno 
svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje svoju 
autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere nachádzať 
a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu o rozvíjanie svojich 
kompetencií. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a aktívne vyjadriť svoj 
vlastný názor. 

(2) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje 
osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru 
autentickosti, kreativity a originality. V prípade potreby je schopný nachádzať a používať 
medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Vie zaujať 
postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 

(3) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva 
svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru 
autentickosti, kreativity a originality. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, 
s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj 
k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor. 
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(4) Stupeň 4 – dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách 
pasívny, nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje 
autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, 
nedokáže aplikovať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj 
k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 

(5) Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý proklamatívne 
ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. 
Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor.  

 

Čl.19 

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu v predmete telesná a športová 
výchova 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou vo forme percent. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou vo forme percent.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 
3 ods. 5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní 
učitelia po vzájomnej dohode. 

(5) Pri určovaní stupňa prospechu v predmete telesná a športová výchova na konci 
klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas 
celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 
neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 
k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

Hodnotenie predmetu telesná a športová výchova je založené na poznaní, že nie všetci žiaci 

sú rovnako pohybovo nadaní a zdatní. Hodnotenie nie je založené iba na samotnom 

hodnotení športových výkonov žiakov (rýchlosť behu, počet zhybov), ale predovšetkým na 

osobnej snahe žiaka vyvinutej počas hodín a jeho prístupe ku predmetu telesná výchova.  

Pri hodnotení sa prihliada k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. Hodnotenie žiaka je 

vyjadrené vo forme percent po zaokrúhlení na jednotky.  
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TYP KONTROLY ODPORÚČANÁ FREKVENCIA VÁHA HODNOTENIE 

Aktivita a snaha min. 4x/polrok 2 Percentá 

Rozcvička min. 1x/polrok 1 Percentá 

Ústna odpoveď min. 1x/polrok 1 Percentá 

Športový výkon min. 1x/polrok 0,5 Percentá 

 

Predmet hodnotenia: 

1. Aktivita a práca na hodinách 

Žiak môže byť za aktivitu hodnotený pedagógom viackrát počas jedného polroka 

percentami. Pedagóg pri hodnotení dáva dôraz najmä na to aká snaha bola žiakom 

vyvinutá pri dosahovaní konkrétneho športového výkonu, alebo počas hry či aktivity 

na hodine. Hodnotenie má váhu 2. 

2. Rozcvička 

Žiak môže byť za rozcvičku hodnotený pedagógom viac krát počas jedného polroka 
známkou. Pedagóg pri hodnotení dáva dôraz najmä na to, či žiak počas rozcvičky robil 
všetky cviky správne a či svojím správaním nerušil ostatných, či sa rozcvičoval 
v tichosti. Hodnotenie má váhu 1. 

3.  Ústna odpoveď  

Predmetom skúšania sú zásady bezpečnosti, pravidlá športov, a pod. Hodnotenie má 
váhu 1. 

4. Športový výkon 

Žiak bude za športový výkon hodnotený pedagógom aspoň raz za polrok s využitím 
hodnotenia výkonov v jednotlivých ročníkov podľa tabuľky v prílohe č.1 a v prílohe 
č.2.. Pedagóg bude pri hodnotení prihliadať na výkon žiaka a na kvalitatívne 
a kvantitatívne aspekty realizácie športového výkonu (čas behu, dĺžka skoku...). 
Hodnotenie má váhu 0,5. 

 

Pri súhrnnej klasifikácii je žiak hodnotený podľa stupnice: 

<100% - 90%>   1 (výborný) 

(90% - 75%>         2 (chválitebný) 

(75% - 55%>         3 (dobrý) 

(55% - 35%>         4 (dostatočný) 

(35% - 0%>           5 (nedostatočný) 
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Stupeň prospechu vyjadruje kvalitu nadobudnutých kompetencií v súlade s Čl. 3. Triedni 
učitelia a vedenie školy je informované o stave hodnotenia žiaka v triede na pedagogickej 
rade, ktorá zasadá 2 krát v každom polroku. 

(6) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 
pedagogická rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku  spravidla 
do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 
bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 
žiaka triedny učiteľ. 

(7) Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 
22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka. 

 

Klasifikácia predmetu telesná a športová výchova 

(1) Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove 
a telesnej výchove sa považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení 
jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu 
aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v 
čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa 
stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa 
považujú: 

a) posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 
vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 

b) rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 
orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím 
na individuálne predpoklady žiaka, 

c) proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností 
a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov 
zostavených učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách. 

(2) Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen 
na základe dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä 
jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti 
v školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov 
v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i 
pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a 
všeobecnej pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a 
motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ 
pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa 
štandardov. 

(3) Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, 
aké sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však 
priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie 
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vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším 
motivačným činiteľom. 

(4) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch sa klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. Žiakovi, 
ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť 
obsahu vyučovania za klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie 
„oslobodený/oslobodená“. 

(5) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní 
pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová 
výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. 
Angažuje sa v aktivitách na vyučovacej hodine a v športových činnostiach v čase mimo 
vyučovania. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na vyučovanie. 

(6) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň 
pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si 
pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny 
a disciplinovaný. Na vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre 
pripravený. 

(7) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny 
a nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne 
predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. 
Nezapája sa samostatne do činností v rámci hodiny a nezapája sa do športových činností 
mimo vyučovania. V príprave na vyučovanie sa vyskytujú nedostatky. Evidujú sa 
neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích hodinách. 

(8) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam 
ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má 
individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu 
a potrebných vedomostí. Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi 
často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť vyučovania. 

(9) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný 
k vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností 
na vyučovacej hodine. Jeho pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem 
o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi 
často neodôvodnene vynecháva vyučovanie. 

 

 

Čl. 20  
Hodnotenie a klasifikácia správania 

(1) Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje 
riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

(2) Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského 
poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel 
správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole 
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a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania 
sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.  

(3) Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7. 

(4) Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského 
poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady 
a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť 
menej závažných previnení.  

(5) Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade 
s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, 
morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa 
dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov 
voči ustanoveniu školského poriadku. 

(6) Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku 
voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení 
druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym 
zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických 
zamestnancov alebo ďalších osôb. 

(7) Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore 
s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, 
s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, 
pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými 
vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

(8) Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.  

 

Čl. 21  
Opatrenia vo výchove 

(1) Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 
dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje 
sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu 
alebo iné ocenenie.6) 

(2) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ.7) V osobitne 
odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže 
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca 
štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.  

(3) Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. 
Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 

                                                           
6)

 § 58 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
7)

 § 38 ods. 4 a 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(4) Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia 
voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám 
spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo 
pokarhanie8) nasledovne: 

a) napomenutie od triedneho učiteľa,  

b) pokarhanie od triedneho učiteľa, 

c) pokarhanie od riaditeľa. 

(5) Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, 
zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti 

a) podmienečné vylúčenie, 

b) vylúčenie. 

(6) Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak 
skončil plnenie povinnej školskej dochádzky9). 

(7) Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 po prerokovaní 
v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel 
pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak 
previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

(8) Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka 
objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného 
previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne 
i delegovaný zástupca rady školy. 

(9) Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje 
žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. 

(10) V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove10) podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ 
skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej 
lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho 
závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 5 písm. b). 

(11) Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. c) a podľa odseku 5 písm. a) sa 
nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.11) 

(12) Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka.12) Opatrenie 
vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému 
zástupcovi žiaka písomne. 

 

                                                           
8)

 § 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
9
) § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

10
) § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

11)
 § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

12)
 § 11 ods. 3 písm. l) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 22  
Celkové hodnotenie 

Celkové hodnotenie žiaka13) na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 
klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú podľa Čl. 2, Čl. 5 až 19 a 
klasifikáciu jeho správania podľa Čl. 20. 

Čl. 23  
Komisionálne skúšky 

(1) Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak 

a) vykonáva rozdielovú skúšku, 

b) je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie 
v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo 
dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo 
do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy 
o preskúšanie;14) ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný 
zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) vykonáva opravné skúšky, 

f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

h) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 

i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

j) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní, 

k) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne 
preskúšanie.15) 

(2) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku16) alebo v druhom 
polroku17) v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa 
klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b). 

(3) Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa 
vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný18) alebo ktorý má na konci druhého polroka 
prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov19) sa klasifikuje 
na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e). 

                                                           
13

) § 55 ods. 8 a 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
14

)
 

§ 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
15)

 § 13 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
16

) § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
17

) § 56 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
18

) § 56 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.v znení neskorších predpisov. 
19

) § 56 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(4) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase 
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa 
pravidiel hodnotenia týchto programov.20) 

(5) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa 
sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky 
okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal 
vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný. 

(6) Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom 
období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej 
skúšky. 

(7) O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až j) rozhodne riaditeľ 
školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje 
riaditeľ školy. 

(8) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z 

a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ; 

b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací 
predmet, 

c) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný 
vyučovací predmet. 

(9) Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania 
skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

(10) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania 
všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu 
skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, 
štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy 
sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka21). Písomná správa o postupe a 
výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje 

a) údaje identifikujúce žiaka, 

b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

c) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka. 

 

Čl. 24  
Účinnosť 

Tento interný pokyn nadobúda účinnosť 1.9.2018. 

 

 

                                                           
20)

 § 55 ods. 22 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
21

) § 24 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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Prílohy: 

1. Výkonové štandardy TV (k dispozícii sú v kancelárii riaditeľky školy) 
2. Výkonové štandary a ich popis (k dispozícii sú v kancelárii riaditeľky školy) 
3. Školský zákon 245/2008 Z.z. § 55,§56: Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov  

 

Príloha č.3: 

(1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva 
podľa úrovne dosiahnutých výsledkov 

a) slovným hodnotením, 

b) klasifikáciou, 

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 

(2) Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe. 

(3) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch nultého ročníka, prípravného ročníka a 
prvého až štvrtého ročníka základnej školy sa môže hodnotiť slovne týmito stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

(4) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím 
sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. 

(5) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

a) 1 – výborný, 

b) 2 – chválitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatočný, 

e) 5 – nedostatočný. 

(6) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

a) 1 – veľmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – menej uspokojivé, 

d) 4 – neuspokojivé. 

(7) Celkové hodnotenie žiaka nultého ročníka, prípravného ročníka, prvého ročníka základnej školy a 
žiaka s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch základnej školy sa na konci prvého a druhého 
polroka na vysvedčení, ak tento zákon neustanovuje inak, vyjadruje takto: 

a) prospel, 
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b) neprospel. 

(8) Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy a žiaka strednej školy, 
ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na 
vysvedčení, ak tento zákon neustanovuje inak, takto: 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel veľmi dobre, 

c) prospel, 

d) neprospel. 

(9) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie 
v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa 
klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 
(10) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis 
slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je 
verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, 
zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 
(11) V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje 
hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. V 
posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl a odborných učilíšť sa žiakom vydáva 
vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, 
záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky. 
(12) Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom 
predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie je 
hodnotené ako „veľmi dobré“. 
(13) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 
prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov 
nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 
(14) Žiak hodnotený slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 
nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je hodnotené ako 
„veľmi dobré“. 
(15) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 
prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá 
horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 
(16) Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol 
hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

(17) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom 
predmete. 
(18) Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po 
opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

(19) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 
stupeň prospechu nedostatočný. 
(20) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 
dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník 
počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na základe 
rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. 
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(21) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo 
závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. 

(22) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6, je hodnotený podľa 
pravidiel hodnotenia týchto programov. 
(23) Žiak s mentálnym postihnutím, žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami, okrem žiaka odborného učilišťa, sa môže hodnotiť podľa odseku 1 písm. a) slovným 
komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov. 

§ 56 

(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý 
polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to 
spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého 
polroka. 
(2) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj 
klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom 
školy. 
(3) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 
vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, môže na 
základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. 
(4) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný 
najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. 

(5) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov 
nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej 
skúšky najneskôr do 15. septembra, a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa odseku 2, najneskôr 
do 15. októbra, 
b) podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok. 

(6) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho 
predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 

(7) Žiak nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia sa 
neklasifikuje zo správania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


