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Článok 1 – Úvodné ustanovenia 

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) s účinnosťou 

od 1. mája 2011 metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktoré 

rozpracovávajú § 48 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon), § 55 až 58 zákona 245/2008 

Z. z. a § 18 vyhlášky 320/2008 Z. z. o základných školách v znení neskorších predpisov. Pre 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím vydalo MŠVVaŠ 

SR metodický pokyn č. 19/2015.  

Článok 2 – Základné princípy 

(1) Klasifikačný poriadok Základnej školy s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré 

(ďalej klasifikačný poriadok) bol vypracovaný s cieľom umožniť žiakom a rodičom jasnú a 

presnú orientáciu v požiadavkách učiteľov jednotlivých predmetov (skupín predmetov) na 

obsah, formu a systematickosť hodnotenia úrovne vedomostí a kvality výkonov žiakov. 

Klasifikačný poriadok bol vydaný v súlade s metodickými pokynmi uvedenými v článku 1 a 

aplikovaný na podmienky školy.  

(2) Každá predmetová komisia  a metodické združenie vypracovalo podmienky hodnotenia a 

klasifikácie pre svoju skupinu predmetov a zároveň určila presné požiadavky na hodnotenie 

a zásady jednotnej klasifikácie predmetu.  

Článok 3 – Základné pojmy 

- Hodnotenie – proces, ale i výsledok, pri ktorom sa kvalitatívne porovnajú činnosti a 

výsledky s požadovaným cieľom, formulujú sa klady a nedostatky, prípadne odporúčania.  

- Bodové (kvantitatívne) hodnotenie – proces, ale i výsledok, pri ktorom sa kvantitatívne 

porovnajú výsledky s požadovaným cieľom a vyjadria sa numerickou hodnotou alebo 

percentuálnym vyjadrením. Pokiaľ vyučujúci používa systém kvantitatívneho hodnotenia, 

musí zverejniť spôsob jeho vyjadrenia známkou alebo každé hodnotenie previesť na 

známku.  

- Klasifikácia – proces, pri ktorom sa hodnotenie vyjadrí známkou. 

Článok 4 – Všeobecné zásady hodnotenia 

(1) Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

(2) Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť 

sa spôsob a výsledok hodnotenia. 

(3) Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích 

predmetov rozhodne riaditeľ  školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade. 

(4) Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi 

stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa. 
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(5) Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých 

predmetoch prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa 

vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť 

slovným komentárom za príslušný polrok. 

(6) Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky 

niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa  vyjadrujú  

slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri 

prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné komentáre 

známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora. 

(7) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

a. priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ 

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

b. celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje 

na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom 

vyučovacom predmete. 

(8) V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo 

výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo 

vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži 

ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

(9) Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať 

zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní na hodnotenie a 

klasifikáciu zo školských poradenských zariadení.  

(10) Pri hodnotení  výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

a. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

b. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

c. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

(11) Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami 

a schopnosť ich využívať v oblastiach: 

a. komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,  

b. čitateľskej gramotnosti, 

c. jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích 

jazykoch, 

d. digitálnych kompetencií, 

e. matematickej gramotnosti a prírodných vied, 

f. sociálnych kompetencií, 
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g. multikultúrnych kompetencií, 

h. manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach, 

i. umeleckých a psychomotorických schopností, 

j. analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, 

k. osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo, 

l. kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného 

prostredia a etických princípov. 

(12) Rodičov/zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka 

triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov. V prípade výrazného zhoršenia prospechu 

alebo správania informuje rodičov/zákonných zástupcov žiaka riaditeľ písomne na základe 

podnetu od triedneho učiteľa. 

(13) Každý vyučujúci je povinný robiť aktualizáciu klasifikácie v aSc agende minimálne raz 

týždenne, spravidla každý pondelok.  

(14) Každý vyučujúci vpíše do aSc agendy v časti klasifikácia na konci prvého a druhého polroka 

prospech z jednotlivých predmetov u svojich žiakov v určených termínoch (termíny sú v 

pláne práce na daný mesiac).  

(15) Ak je rodič/zákonný zástupca nespokojný s priebežnou klasifikáciou, má právo požiadať, aby 

mu boli objasnené dôvody klasifikácie.  

 

Článok 5 – Získavanie podkladov na hodnotenie 

(1) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a. sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b. sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

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

a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, 

projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác 

žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, 

d. analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

e. konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s 

odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými 

a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, 

f. rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

(2) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne, prakticky alebo motivačne. Minimálny 

požadovaný počet známok pre jednotlivé predmety schvaľuje metodické združenie, resp. 

predmetová komisia, je uvedený v článku 12 a je záväzný pre súhrnnú klasifikáciu žiaka. 

Okrem minimálneho počtu známok musí žiak splniť aj ďalšie podmienky súhrnnej 

klasifikácie.  

(3) Váhu jednotlivých známok (písomné, ústne, praktické a motivačné formy) preskúšania pre 

výpočet váženého priemeru pre súhrnnú klasifikáciu žiaka stanoví pre každý predmet 
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metodické združenie, resp. predmetová komisia (článok 12) a každý vyučujúci o tom 

informuje žiakov na začiatku školského roku.  

(4) Pre všetky predmety je stanovený stály a záväzný prepočet percenta úspešnosti na známku 

pre písomné skúšky (článok 12).  

(5) Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. 

Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi 

a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 pracovných dní. 

(6) Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 

archivuje do konca príslušného školského roka. Štvrťročné práce z matematiky 

a slovenského jazyka a literatúry sa archivujú 3 roky. 

(7) Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút učiteľ zaznamená 

ako udalosť v edupage a vyučujúci pri plánovaní písomných skúšok rešpektuje pravidlo, že 

v jeden deň by žiak mal písať maximálne jednu písomnú prácu (test) s dĺžkou 45 minút, resp. 

dve 25 minútové.  

(8) Žiak je povinný prispôsobiť si všetky svoje osobné potreby písomnej skúške. Pravidlá pre 

konanie náhradných písomných skúšok určuje predmetová komisia pri jednotlivých 

predmetoch (článok 12).  

(9) Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

(10) Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

a. známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, 

b. známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické 

práce, praktické práce, pohybové činnosti, umelecký prejav, projekty, 

c. posúdenie prejavov žiaka podľa čl. 4 ods. 8. 

Článok 6 - Hodnotenie prospechu a správania 

(1) Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný) - žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav 

je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) - žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 
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a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky 

v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností 

sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) - žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) - žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov 

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) - žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

(2) Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej 

školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň sa vypíše 

slovom. 

(3) Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý 

ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami: 

– dosiahol veľmi dobré výsledky, 

– dosiahol dobré výsledky, 

– dosiahol uspokojivé výsledky, 

– dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Stupeň  dosiahol veľmi dobré výsledky - žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, 

je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, 

pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho 

myslenie je kritické,  dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, 

účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode 

učiteľa.  Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, 

funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky 

a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi 
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odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. 

Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne. 

Stupeň  dosiahol dobré výsledky - žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy 

a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov 

a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri 

riešení úloh uplatňuje logiku.  Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu 

sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj  písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je 

estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.  

Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky - žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, 

priemerne si osvojuje poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú  nedostatky. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha 

stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má 

v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často 

potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá. 

Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky - žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované 

učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa 

kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav 

má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. 

Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá. 

(4) Súčasťou vysvedčenia prípravného ročníka, nultého ročníka a prvého až štvrtého ročníka 

môže byť slovný komentár za každý polrok, v ktorom je súhrn zhodnotenia vedomostí, 

zručností, návykov a postojov žiaka. Obsah slovného komentára nesmie obsahovať negatívne 

odsudzujúce výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, 

má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na 

individuálne predpoklady žiaka.     

(5) Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

- veľmi dobré, 

- uspokojivé, 

- menej uspokojivé, 

- neuspokojivé. 

Stupeň 1 (veľmi dobré) - žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a 

len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) - žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný 

výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) - žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok 

alebo sa dopúšťa ďalších previnení. 
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Stupeň 4 (neuspokojivé) - žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, 

zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje 

ostatných žiakov a zamestnancov školy. 

(6) Celkové hodnotenie žiaka prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka základnej 

školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

– prospel (a), 

– neprospel (a). 

(7) Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci 

prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

– prospel (a) s vyznamenaním, 

– prospel (a) veľmi dobre, 

– prospel (a), 

– neprospel(a). 

(8) Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie (triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list 

žiaka) sa môžu používať skratky uvedené v prílohe č. 1. 

(9) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani 

v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré 

výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré. 

(10) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší 

ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ 

a jeho správanie je veľmi dobré. 

(11) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol 

hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

(12) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného 

vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé 

výsledky“. 

(13) Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo:  

– absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného 

predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných 

objektívnych dôvodov nepracoval, 

– neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete 

ospravedlnene nezúčastňoval, 



 

10 

 

 

– neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je 

neprospel.  

Článok 7 – Postup pri hodnotení žiaka 

(1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou.  

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  

(3) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci.  

(4) Pri súhrnnej klasifikácii 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 sú 

zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého 

klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru 

známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa na dôležitosť a váhu 

jednotlivých známok.  

(5) Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so zásadami 

hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú uvedené v osobnej zložke žiaka.  

(6) Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva pedagogická 

rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku 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. 

(8) Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ, najneskôr však 24 hodín pred 

rokovaním pedagogickej rady o hodnotení, zapíše učiteľ do elektronickej žiackej knižky 

hodnotenie žiaka z predmetu  a triedny učiteľ  zapíše hodnotenie do triedneho výkazu  - 

katalógového listu žiaka. Vyučujúci príslušného predmetu podpíšu hodnotenie v prednej 

časti katalógu a pripravia návrhy na opravné skúšky a hodnotenie žiakov v náhradnom 

termíne. Hodnotenie preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť 

znížené na základe správania žiaka. 

(9) Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať 

jeho rodič/zákonný zástupca prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a na stretnutiach 

rodičov/zákonných zástupcov s učiteľmi. Ak žiakovi hrozí na konci klasifikačného obdobia z 

niektorého povinného predmetu nedostatočný prospech, písomne informuje o tejto 

skutočnosti triedny učiteľ rodiča/zákonného zástupcu žiaka.  

(10) Žiak základnej školy, ktorý navštevoval školu pri zdravotníckom zariadení, v diagnostickom 

centre alebo v liečebno-výchovnom zariadení (ďalej len „škola pri zariadení), sa celkovo 

hodnotí v kmeňovej škole. Pri hodnotení v kmeňovej škole sa berie do úvahy priebežné 

hodnotenie v škole pri zariadení. Ak žiak navštevoval školu pri zariadení nepretržite viac ako 

tri mesiace pred koncom hodnotiaceho obdobia, kmeňová škola preberá návrh na celkové 

hodnotenie zo školy pri zariadení v tých predmetoch, ktoré sa v nej vyučoval. Návrh sa zasiela 
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po prerokovaní v pedagogickej rade školy pri zariadení  najneskoršie 14 dní pred termínom 

vydávania vysvedčenia. V ostatných vyučovacích predmetoch sa nehodnotí. 

(11) Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom 

ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

(12) Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie 

poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie 

stredné vzdelanie“. 

(13) Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, 

na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 

(14) Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na 

vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak  získal nižšie stredné vzdelanie“. 

(15) Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku 

vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených 

iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na 

vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení 

hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom 

v školskom roku ... školou ... za ... ročník“. 

(16) Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 

úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 

vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so 

zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho 

vzdelávaním. 

(17) Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov 

povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil.......rokov povinnej 

školskej dochádzky“. 

(18) Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na 

vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. 

Článok 8 - Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

(1) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, 

a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 
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(2) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, 

riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo 

spravidla v poslednom týždni augusta. 

Článok 9 - Opravné skúšky 

(1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa 

vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.  

(2) Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

(3) 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. 

(4) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a. podľa odseku 1 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 hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra, 

b. podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení 

za druhý polrok. 

(5) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky. 

(6) O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky 

a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

Článok 10 - Komisionálna skúška 

(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

a. je skúšaný v náhradnom termíne, 

b. vykonáva opravnú skúšku, 

c. o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

d. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

e. je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

f. plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

g. má povolené individuálne vzdelávanie, 

h. ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

(2) 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 
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hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti žiaka obsahuje: 

a. údaje identifikujúce žiaka, 

b. hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

c. návrh hodnotenia. 

(3) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo 

dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa 

vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je 

vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej 

správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto 

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

(4) Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre 

neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej 

preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi 

žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka 

môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

(5) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole 

zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí 

alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol 

v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa 

umožní vykonať opravnú skúšku v súlade s čl. 9. 

Článok 11 - Postup do vyššieho ročníka 

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

(2) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje 

ročník.  

(3) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, 

ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, 

vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 

 

Článok 12 – Hodnotenie a klasifikácia v jednotlivých predmetoch  

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v danom predmete klasifikujú podľa kritérií v 

metodických pokynoch uvedených v článku 1 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.  

Jednotlivé druhy skúšok a minimálny počet známok s určením ich váhy, ktorá je 

podkladom pre výpočet váženého priemeru pri súhrnnej klasifikácii na konci klasifikačného 

obdobia, sú definované v každom predmete a uvedené v prehľadnej tabuľke.  
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Písomné skúšky z tematického celku (TC) sa hodnotia v každom predmete podľa jednotnej 

stupnice. Ich počet počas klasifikačného obdobia je podľa hodinovej dotácie predmetu v súlade s 

tematickým výchovno-vzdelávacím plánom (TVVP) daného predmetu. Spravidla trvajú viac ako 

25 minút a žiak je o skúške informovaný vopred elektronicky – záznamom v edupage školy – 

v časti udalosti a ústne vyučujúcim na vyučovacej hodine. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu 

skúšku trvajúcu 45 minút. Vyučujúci predmetov kontrolujú dodržiavanie tohto pravidla. 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETOV PRE 1.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Pri hodnotení žiaka vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011- z 1. mája 2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie žiaka v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, prírodoveda, prvouka, vlastiveda a informatika sa vykonáva klasifikáciou - známkou. 

Výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, dopravná výchova, pracovné vyučovanie 

a náboženská výchova sa nehodnotí. Nehodnotenie výchovných predmetov sa prerokuje na 

začiatku daného školského roka na prvom zasadnutí metodického združenia. Na vysvedčenie sa 

napíše slovo absolvoval.  

Známky vo všetkých predmetoch sú jednováhové, dvojváhové známky  sú v matematike 

a slovenskom jazyku a literatúre zo vstupnej, polročnej a výstupnej  kontrolnej práce vrátane 

diktátov,  ktoré sú súčasťou kontrolných prác. Žiak získa minimálne 2 známky za hodnotiace 

obdobie z každého predmetu. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Slovenský jazyk a literatúra 

Kritéria hodnotenia: 

A - Jazyková zložka :  

- aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť, 

- samostatnosť a iniciatíva, 

- pravidelnosť a zodpovednosť vypracúvania zadaní a úloh, 

- zručnosť komunikovať, spolupracovať vo dvojici, v skupine, 

- bohatosť slovnej zásoby, správna formulácia viet, tvorenie viet,  

- schopnosť písomnej a ústnej komunikácie,  

- používanie správnych tvarov písmen, sklon a úhľadnosť písma 

- čistota a úprava textu v zošitoch. 

B - Literárna zložka:  

- čítanie s porozumením,  

- reprodukcia textu,  

- orientácia v texte,  

- čítanie s prednesom, 

- kvalita a kvantita domáceho čítania. 

Gramatika - priebežne sú hodnotené tvorivé cvičenia, pravopisné a doplňovacie cvičenia, odpisy 

a prepisy textov, vedenie čitateľského denníka. Cvičné diktáty a pravopisné cvičenia sa píšu podľa 

potreby a zváženia vyučujúceho.  

Čítanie - žiaci sú  skúšaní ústne - minimálne 2-krát v každom polroku. V danom polroku sa naučia 

minimálne 1 báseň naspamäť. 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov:  
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 Kontrolné diktáty v 1. ročníku: 

Počet: 1 

Zameranie:  na opakovanie učiva 1. ročníka 

 Kontrolné diktáty v 2. ročníku: 

Počet: 10  

Zameranie: 

- Opakovanie učiva z 1. ročníka  

- Hláska a písmeno (ch, dz, dž)  

- Samohláska ä  

- Dvojhlásky  

- Tvrdé spoluhlásky  

- Opakovanie učiva za 1. polrok  

- Mäkké spoluhlásky 

- Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le  

- Vety 

- Opakovanie učiva z 2. ročníka 

 Kontrolné diktáty v 3. ročníku: 

Počet: 10  

Zameranie:  

- Opakovanie učiva z 2. ročníka  

- Slová s l, ĺ, r, ŕ  

- Vybrané slová po b  

- Vybrané slová po m  

- Vybrané slová po p 

- Opakovanie učiva za 1. polrok  

- Vybrané slová po r, s  

- Vybrané slová po v, z  

- Slovné druhy  

- Opakovanie učiva z 3. ročníka  

 Kontrolné diktáty v 4. ročníku: 

Počet: 10  

Zameranie:  

- Opakovanie učiva z 3. ročníka  

- Vybrané slová po b, m  

- Vybrané slová po p, r  

- Vybrané slová po s, v, z  

- Spodobovanie  

- Opakovanie učiva za 1. polrok  

- Vlastné podstatné mená  

- Ohybné slovné druhy  

- Neohybné slovné druhy  

- Opakovanie učiva zo 4. ročníka  
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Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 

Diktáty sú hodnotené podľa platnej klasifikačnej stupnice schválenej na MZ. 

0 – 2 chyba      =   1  

3 – 4 chyby      =   2  

5 – 7 chýb        =   3 

8 – 10 chýb      =   4  

11 a viac chýb  =   5  

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec 

mal ríchly krok – (1 chyba). 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov,  

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov,  

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov,  

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov.  

Rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

 

Hodnotenie kontrolných prác: 

Kontrolné práce, previerky a testy  zo SJL sú hodnotené podľa platnej klasifikačnej 

stupnice a percentuálnym hodnotením – schváleným na MZ. V každom ročníku sa píšu 3 kontrolné 

práce: vstupná (okrem 1. ročníka), polročná, výstupná. Previerky a testy sú klasifikované tiež 

známkou podľa percentuálnej stupnice. Píšu sa podľa uváženia vyučujúceho, keď je to potrebné 

a za tematickým celkom, po upevnení učiva. 

Stupnica klasifikácie:  

100 – 90 %  =   1  

89 – 75%   =   2 

74 – 50%   =   3 

49 – 30%   =   4 

29 – 0%     =   5 

 

Slohové písomné prejavy - hodnotenie písomných slohových prejavov má v primárnom 

vzdelávaní prevažne motivačnú funkciu. Na hodinách slohovej výchovy pracujeme s celou triedou 

a dbáme o to, aby nezostal ani jeden žiak, ktorý by sa cez hodinu slohovej výchovy neprejavil 

ústnou alebo písomnou formou. Slohové práce sú hodnotené slovne (štylizácia, obsah, úhľadnosť 

písma).Vynikajúce práce sú hodnotené aj motivačnou známkou.  

2. ročník  

Úlohou slohovej výchovy v 2. ročníku je tvorenie a rozširovanie slovnej zásoby, spájanie 

slov do viet a tie do krátkych súvislých ústnych prejavov. Súvislý jazykový prejav by mal 

obsahovať 4 – 5 zmysluplných viet. Žiak má hovoriť plynule, neopakovať stále tie isté slová. V 2. 

ročníku hodnotíme iba ústny prejav, samostatný písomný slohový prejav žiakov neklasifikujeme!  

3. ročník  

V slohovej výchove v 3. ročníku hodnotíme: - výber jazykových prostriedkov, - 

usporiadanie prejavu podľa bodov osnovy, - zvládnutie predpísaných slohových druhov 

(reprodukcia, rozprávanie, pohotovosť v prejavoch spoločenského styku...). Postupne po ústnej 

príprave prechádzame ku kolektívnej tvorbe písomného prejavu. Jeho rozsah je v priemere 6 – 8 

viet (napr. rozprávanie podľa obrázkovej osnovy).  
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4. ročník  

V slohovej výchove vo 4. ročníku hodnotíme: - zozbieranie a rozčlenenie jazykového 

materiálu na úvod, jadro a záver, - časovú postupnosť a usporiadanie deja, - oceňujeme štylizáciu 

prejavu, výber synoným, prirovnaní, personifikáciu. 

 

Anglický jazyk 

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie 

žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. 

Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou jeho cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú 

žiakom známe z vyučovacieho procesu). 

Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii 

a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, 

pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého. 

Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného 

pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. 

Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy 

sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. 

    

Klasifikácia v 3. a 4. ročníku: 

1. Testy: počet 4 (predpísané podľa učebnice), vždy po 3. lekciách: 4 známky: váha známky: 1x 

2. Čítanie s porozumením:  

3.ročník (motivačné hodnotenie začínajúcich čitateľských návykov, prostredníctvom 

čitateľských denníkov): počet známok podľa uváženia učiteľa. 

4.ročník (jednoduché čítanie príbehov a čítaniek, riešenie úloh na porozumenie 

s pomocou učiteľa): počet známok podľa uváženia učiteľa. Váha známky: 1x 

3. Písanie:  cvičenia na opakovanie pred testom, cvičenia v učebniciach a prac. zošitoch a pod.: 

počet známok podľa uváženia učiteľa. Váha známky: 1x 

4. Projekty: predpísané podľa učebnice, počet 4, hodnotíme motivačne. Váha známky: 1x 

4. Aktivita: hodnotíme aktivitu na vyučovaní, ale aj zanedbávanie školských povinností 

prostredníctvom + a - . Váha známky: 1x 

Percentuálne hodnotenie  testov: 

100 % – 90 %          1 

89  % - 75 %           2 

74  % - 50 %           3 

49  % - 25 %           4  

24  % -  0  %           5 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Priebežne sa hodnotí:  



 

18 

 

 

- aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť, 

- samostatnosť a iniciatíva, 

- pravidelnosť a zodpovednosť vypracúvania zadaní a úloh, 

- zručnosť komunikovať, spolupracovať vo dvojici a v skupine. 

Kontrolné práce, previerky a testy sú hodnotené podľa platnej klasifikačnej stupnice 

a percentuálnym hodnotením – schváleným na MZ. V každom ročníku sa píšu 3 kontrolné práce: 

vstupná (okrem 1. ročníka), polročná, výstupná. Previerky a testy sú klasifikované tiež známkou 

podľa percentuálnej stupnice. Píšu sa podľa uváženia vyučujúceho, keď je to potrebné a za 

tematickým celkom po upevnení učiva. 

Stupnica klasifikácie:  

100 – 90 % = 1  

 89 – 75%  = 2 

 74 – 50%    = 3 

 49 – 30%    = 4 

 29 – 0%      = 5 

 

Informatika: 

Pri klasifikácii výsledkov v informatike 3. a 4. ročníka sa v súlade s požiadavkami 

učebných osnov a 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 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,  

d) porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, 

ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou 

zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií,  

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

 

Výsledná klasifikácia v predmete informatika zahŕňa nasledovné formy a metódy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

a) písomné zhrnutie vedomostí, 

b) praktické – projekty,  praktické cvičenia na počítači zadávané eUčebnicou z AAškoly, 

c) ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen 

na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v 

praktických súvislostiach. 

Stupnica klasifikácie:  

100 – 90 % =1  

 89 – 75%  =2 

 74 – 50%    =3 
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 49 – 30%    =4 

 29 – 0%      =5 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA 

Prvouka 

Hodnotenie v PRVOUKE má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Žiakov v procese 

výchovy a vzdelávania hodnotíme priebežne i celkovo. Predmetom hodnotenia nie sú len 

vedomosti a osvojené kľúčové kompetencie, ale aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie sa žiaka podľa školského poriadku. V slovnom 

hodnotení sa zameriavame na usilovnosť a aktivitu žiaka na hodine. Zameriavame sa na to, aby 

sme spoznali osobnosť žiaka, jeho individuálne schopnosti, možnosti, pokrok, ale aj rezervy. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získavame najmä 

týmito metódami, formami a prostriedkami:  

• sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

• sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka,  

• rozhovormi so žiakom.  

V slovnom hodnotení žiak dostáva informácie o kvalite svojich výkonov, o svojich 

schopnostiach, o postavení v triede. Súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiaka. 

Sebahodnotenie totiž vedie žiaka k tomu, aby zažil pocit úspechu.  

 

Previerky, testy a žiacke práce - sa píšu podľa uváženia vyučujúceho, keď je to potrebné 

a za každým tematickým celkom po upevnení učiva.  

Sú hodnotené podľa platnej klasifikačnej stupnice a percentuálnym hodnotením – 

schváleným na MZ: 

100 – 90 % =1  

 89 – 75%  =2 

 74 – 50%    =3 

 49 – 30%    =4 

 29 – 0%      =5 

 

Prírodoveda a vlastiveda 

Kritéria hodnotenia:  

Priebežne hodnotíme záujem žiaka o daný predmet a aktivitu na vyučovacích hodinách.  

Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Hodnotíme tiež stupeň komunikácie a 

schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce - projektov. Vplývame a regulujeme správanie, 

vzťah k ochrane zdravia a životného prostredia a dodržiavanie etických princípov.  

Hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede realizujeme minimálne 1x 

za polrok. Hodnotíme aj vytvorenie a prezentáciu jednoduchého projektu – podľa uváženia 

učiteľa, minimálne jeden projekt za hodnotiace obdobie. Priebeh projektového vyučovania 

rozdeľujeme do štyroch častí:  

1.Voľba témy (cieľ). 
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2. Plánovanie, príprava podkladov. 

3. Činnosť, realizácia.  

4. Prezentácia, hodnotenie. 

Previerky, testy a žiacke práce - sa píšu podľa uváženia vyučujúceho, keď je to potrebné a za 

každým tematickým celkom po upevnení učiva.  

Sú hodnotené podľa platnej klasifikačnej stupnice a percentuálnym hodnotením – 

schváleným na MZ: 

100 – 90 % =1  

 89 – 75%  =2 

 74 – 50%    =3 

 49 – 30%    =4 

 29 – 0%      =5 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Vlastiveda 

Kritéria hodnotenia:  

Priebežne hodnotíme záujem žiaka o daný predmet a aktivitu na vyučovacích hodinách.  

Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Hodnotíme tiež stupeň komunikácie a 

schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce - projektov. Vplývame a regulujeme správanie, 

vzťah k ochrane zdravia a životného prostredia a dodržiavanie etických princípov.  

Hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede realizujeme minimálne 1x 

za polrok. Hodnotíme aj vytvorenie a prezentáciu jednoduchého projektu – podľa uváženia 

učiteľa, minimálne jeden projekt za hodnotiace obdobie. Priebeh projektového vyučovania 

rozdeľujeme do štyroch častí:  

1.Voľba témy (cieľ). 

2. Plánovanie, príprava podkladov. 

3. Činnosť, realizácia.  

4. Prezentácia, hodnotenie. 

Previerky, testy a žiacke práce - sa píšu podľa uváženia vyučujúceho, keď je to potrebné a za 

každým tematickým celkom po upevnení učiva.  

Sú hodnotené podľa platnej klasifikačnej stupnice a percentuálnym hodnotením – 

schváleným na MZ: 

100 – 90 % =1  

 89 – 75%  =2 

 74 – 50%    =3 

 49 – 30%    =4 

 29 – 0%      =5 
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HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETOV PRE 2.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Slovenský jazyk a literatúra 

V tabuľke je uvedený počet a zameranie diktátov pre ročníky 5. – 9.: 

DIKTÁTY PÍSOMNÉ SLOHOVÉ PRÁCE 
ROČ. POČET ZAMERANIE ROZSAH  POČET ZAMERANIE 

5. 4 

 opakovanie zo 4. r. 
 podstatné mená 
 prídavné mená 
 slovesá 

50 – 60 
plnovýznamových 
slov 

1 
Rozprávanie 
s prvkami opisu 

6. 4 

 opakovanie uč. z 5.r. 
 prídavné mená 
 slovesné spôsoby 
 opakovanie učiva zo 6. Ročníka 

61 – 70 
plnovýznamových 
slov 
 

2 

Statický opis 
Rozprávanie 
s využitím pr. reči 
(1.osoba, 3.osoba) 

7. 4 

 opakovanie uč. zo 6.r. 
 cudzie slová  
 číslovky  
 záverečné opakovanie  učiva zo 

7. ročníka  

71 – 80 
plnovýznamových 
slov 
 

2 
umelecký opis   
charakteristika 
osoby  

8. 5 

 opakovanie uč. zo 7. r. 
 podstatné mená  mužského 

rodu:  
 zvieracie  
 neživotné zakončené na -r, -l  
 opakovanie uč. z 8. r. 

81 – 90 
plnovýznamových 
slov 
 

2 
slávnostný prejav   
životopis  
 

9. 4 

 opakovanie uč. z 8. r. 
 interpunkcia  
 jednoduché súvetie  
 záverečné opakovanie  

91 – 100 
plnovýznamových 
slov 
 

2 
výklad  
úvaha  
 

 

 

 

HODNOTIACA STUPNICA 

DIKTÁTY PÍSOMNÉ PRÁCE, TESTY 

Známka Chyby v diktáte Známka Body 

1 0 – 1 chyba 1 100 % – 90 %           

2 2 – 3 chyby 2 89  % - 75 % 

3 4 – 7 chýb 3 74  % - 50 % 

4 8 – 10 chýb 4 49  % - 30 %            

5 11 a viac chýb 5 29  % -  0  %            
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Slohové práce hodnotiť podľa týchto kritérií: 

1. Vonkajšia forma (max. 4 body) 

Celková úprava 

Čitateľnosť  
Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických 

znamienok. Každé písmeno musí byť jasne identifikovateľné tak, aby nemohlo 

prísť k jeho zámene za iné písmeno.  

Zreteľné grafické členenie 

odsekov  

Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného 

riadka.  

Prepísanie práce z konceptu 

do čistopisu  

Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do 

čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet bodov za 

vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu sa 

však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na tom mieste, kde sa končí neúplný 

čistopis.  

Čistota textu  Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať 

chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť ho vodorovnou 

čiarou.  

Dodržiavanie okrajov  Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na konci 

riadkov rozdeľovať.  

Dodržanie predpísaného 

rozsahu  

Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú 

maximálny počet bodov za vonkajšiu formu  

2.Vnútorná forma (max. 20 bodov) 

Obsah (max. 4 body)  

 

Dodržanie témy  
Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve.  

Myšlienkové vyústenie  Zakončenie práce, záver.  

Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku 

žiakov. Výklad – vysvetlenie problému.  

 
Kompozícia (max. 4 body)  

 
Uplatnenie zodpoved. 

slohového postupu  

Dodržanie žánrovej formy.  

Vnútorná stavba, členenie 

textu  

Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí. 

Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v 

deji, rozuzlenie; jednod. rozprávanie – úvod, jadro, záver; časový sled; pásmo 

rozprávača, pásmo postáv.  

Nadväznosť a logickosť textu  Úvaha – citáty, umel. prostriedky, vlastné myšlienky a hodnotenie problému. 

Výklad – vyváženosť argum. a sprievodných vysvetlení.  

 
Jazyk (max. 4 body)  

 

Správne využitie slovných 

druhov  

Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner.  

Morfologická správnosť 

jazykových prostriedkov  

Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod.  
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Syntaktická správnosť 

jazykových prostriedkov  

Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod.  

 

Rôznorodosť, variabilnosť  Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka 

slovnej zásoby. Rozprávanie – použitie častíc, citosloviec. Úvaha – umelecké 

prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených faktov. Opis – 

primeranosť jazyka – prirovnania, neutrálnosť.  

 
Pravopis (max. 4 body)  

 
4 body  0 – 4 chyby  

3 body  5 – 8 chýb  

2 body  9 – 12 chýb  

1 bod  13 – 16 chýb  

0 bodov  17 a viac chýb  

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len 

raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba) Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba 

toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa 

nezarátavajú do chýb.  

 
Štýl (max. 4 body) 

 

Správna štylizácia viet  
Zrozumiteľnosť textu ako celku.  

Tvorivosť  Tvorivá lexika.  

Pútavosť  Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá 

vyvoláva v čitateľovi zvedavosť.  

Celkový dojem (max. 4 body) 
 

Celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní 

Práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne 

a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné. 

Percentuálne hodnotenie písomných prác / testov: 

100 % – 90 %          1 

89  % - 75 %           2 

74  % - 50 %           3 

49  % - 39 %           4  

38  % -  0  %           5 

Klasifikácia v jednotlivých ročníkoch : 

1. 5 písomných prác: vstupná, štvrťročná, polročná, trištvrte- ročná, výstupná: 4 

známky , váha známky: 2x 

2. 4 diktáty: 4 známky, váha známky: 1x 

3. Previerky po tematických celkoch: po 1, alebo po 2 (podľa uváženia učiteľa): 

Váha známky: 1x 

4. Literatúra: min. 2 známky: Váha známky: 1x 

5. Gramatika: krátke päťminútovky (podľa uváženia učiteľa): Váha známky:1x 
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6. Projekty, referáty: (podľa uváženia učiteľa): Váha známky: 1x 

7. Aktivita: 0.5x 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, resp. priamo na vyučovacej hodine, podľa 

dohody s vyučujúcim.  

Anglický jazyk 

Klasifikácia 5.- 9. ročník 

1. Testy: predpísané podľa učebnice, po každej lekcii, počet: 6, váha známky: 2x 

2. Čítanie s porozumením: po každej lekcii, počet: 6, konverzácia, rozprávanie, váha 

známky: 1x 

3. Písanie: slovná zásoba, cvičenia na opakovanie, gramatika, rozvíjanie písania,(počet podľa 

uváženia učiteľa), váha známky: 1x  

4. Projekty: počet 5, hodnotíme projekt ako celok, gramatiku, rozsah, obhajoba prebieha 

v anglickom jazyku, papierová forma, prezentácia, váha známky: 1x 

5. Aktivita: hodnotíme aktivitu na vyučovaní, ale aj zanedbávanie školských povinností 

prostredníctvom + a -, 3xplus=1, 3xmínus=5, váha známky: 1x 

 Percentuálne hodnotenie  testov: 

100 % – 90 %        1 

89  % - 75 %   2 

74  % - 50 %           3 

49  % - 25 %            4  

24  % -  0  %            5 

 

Krátke previerky, slov. zásoba, gramatické cvičenia: 

1 -  0-1 chýb: 

2 - 2-4 chyby 

3 - 5-7 chýb 

4 -  6-4 chýb 

5 -  3-0 chýb 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, resp. priamo na vyučovacej hodine, podľa 

dohody s vyučujúcim.  

VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha vo všetkých predmetoch priebežne počas 

celého klasifikačného obdobia a výsledná známka bude stanovená podľa klasifikačného poriadku 

na základe dostatočného množstva rôznych podkladov. Hodnotenie žiaka sa vykonáva 

klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie a klasifikácia sa uskutočňuje vo verbálnej, písomnej alebo kombinovanej forme. 

Podľa metodického pokynu č.22/2011 má byť žiak skúšaný najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

1. Verbálna forma hodnotenia a klasifikácie – hodnotíme prezentovanie poznatkov 

žiaka na základe dobrovoľnej odpovede alebo hodnotíme konkrétneho žiaka určeného 
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vyučujúcim. Zisťujeme osvojenie poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu.  Je možné ohodnotiť aktivitu žiaka na vyučovacej hodine (vyriešenie náročnejšej úlohy 

či problému, zapojenie sa do opakovania, prezentovanie motivačných a podnetných materiálov). 

2. Písomná forma hodnotenia a klasifikácie – využívame klasifikačné, priebežné 

a orientačné testy. 

a) Klasifikačné testy (45 min.) – štvrťročné previerky, vstupné a výstupné testy, testy po 

prebratí celého tematického celku. 

b) Priebežné testy – tematické práce (20-40 min.) – krátke kontrolné orientačné práce 

obsahujúce úlohy z krátkeho úseku učiva;časti tematického celku; ich cieľom je zistiť, či 

žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť typické chyby a individuálne nedostatky jednotlivých 

žiakov s cieľom následného precvičenia a odstránenia nedostatkov. Počet tematických prác 

je rozdielny v jednotlivých ročníkoch. 

c) Orientačné testy (do 20 min.) – krátke testy, práce obsahujúce úlohy z krátkeho úseku učiva, 

resp. preverujúce osvojenie jedného javu, cieľom je zistenie nedostatkov žiakov 

a dodatočné precvičenie učiva a odstránenie nedostatkov. 

Pri hodnotení a klasifikácii používame 5-stupňovú klasifikačnú škálu: 

100- 90%  ...   1 

89 - 75%   ...   2 

74 – 50%   ...   3 

49 – 25%   ...   4 

24 – 0%     ...   5 

   3. Kombinovaná forma hodnotenia a klasifikácie – sa uplatňuje pri hodnotení 

prezentácie projektov žiakov, kde hodnotíme písomný prejav (prípadne vytvorenie prezentácie, 

videa) ako aj verbálny prejav. Hodnotíme podľa dohody so žiakmi jedným z týchto spôsobov: 

a) Metóda 3S - slovné hodnotenie 

 splnenie – či žiaci odovzdali riešenie, ktoré spĺňa kritériá, 

 správnosť – či žiaci použili správne poznatky a postupy, či predviedli očakávané 

zručnosti, či čerpali z viacerých zdrojov, či neurobili vecné alebo iné chyby, či 

výsledky práce správne prezentovali, 

 súhrn – či na práci vidieť pozornosť v myslení a hľadaní riešení, prehľad v odbore, či 

rozumie pojmom používaných v práci, či práca nie je jednostranná, nakoľko je tvorivá, 

nakoľko sa prejavil vlastný prístup, iniciatíva alebo netradičné riešenie. 

b) Bodovanie – hodnotenie známkou 

Bodujú žiaci aj učiteľ podľa vopred dohodnutých kritérií. Po sčítaní bodov sa ukáže, ktorý 

projekt sa žiakom páčil najviac a ktorý najmenej. Učiteľ môže pridať slovné hodnotenie 

projektov a oznámkuje projekty. 

Hodnotenie a váha: 

Typ váha 

Klasifikačné testy 3 

Priebežné testy 2 

Orientačné testy 1 
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Práca na hodine, domáca úloha, aktivita, prémiové úlohy, matematické súťaže 1 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, resp. priamo na vyučovacej hodine, podľa 

dohody s vyučujúcim.  

Informatika a mladý informatik 

Hodnotenie a klasifikácia z informatiky sa uskutočňuje vo verbálnej, písomnej alebo 

kombinovanej forme. 

1. Verbálna forma hodnotenia a klasifikácie – hodnotíme prezentovanie poznatkov 

žiaka na základe dobrovoľnej odpovede alebo hodnotíme konkrétneho žiaka určeného 

vyučujúcim. Zisťujeme osvojenie poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. Je možné ohodnotiť aktivitu žiaka na vyučovacej hodine (vyriešenie náročnejšej 

úlohy či problému, zapojenie sa do opakovania, prezentovanie motivačných a podnetných 

materiálov ...). 

2. Písomná forma hodnotenia a klasifikácie – využívame priebežné a orientačné testy. 

a) Priebežné testy – tematické práce (20-40 min.) – krátke kontrolné orientačné práce 

obsahujúce úlohy z krátkeho úseku učiva;časti tematického celku; ich cieľom je zistiť, 

či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť typické chyby a individuálne nedostatky 

jednotlivých žiakov s cieľom následného precvičenia a odstránenia nedostatkov. 

b) Orientačné testy (do 20 min.) – krátke testy, práce obsahujúce úlohy z krátkeho úseku 

učiva, resp. preverujúce osvojenie jedného javu, cieľom je zistenie nedostatkov jednotl. 

žiakov a dodatočné precvičenie učiva a odstránenie nedostatkov. 

Pri hodnotení a klasifikácii používame 5-stupňovú klasifikačnú škálu: 

100- 90%  ...   1 

89 - 75%   ...   2 

74 – 50%   ...   3 

49 – 25%   ...   4 

24 – 0%     ...   5 

    3. Kombinovaná forma hodnotenia a klasifikácie – sa uplatňuje pri hodnotení 

prezentácie projektov žiakov, kde hodnotíme písomný a grafický prejav (vytvorenie dokumenty, 

tabuľky, prezentácie, videa) ako aj verbálny prejav. Taktiež hodnotíme aj celkovú úpravu práce, 

samostatnosť, aktívny prístup. 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, podľa dohody s vyučujúcim. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA 

Fyzika 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov z fyziky sa uskutočňuje vo verbálnej, písomnej alebo 

kombinovanej forme. Podľa metodického pokynu č.22/2011 má byť žiak skúšaný najmenej 

dvakrát v polročnom hodnotiacom období.  
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1. Do celkového hodnotenia žiaka je zahrnuté aj pozorovanie jeho činnosti na 

vyučovacích hodinách, príprava na vyučovanie a vypracovanie domácich úloh. 

2. Ústne odpovede – hodnotíme prezentovanie poznatkov žiaka na základe dobrovoľnej 

odpovede alebo hodnotíme konkrétneho žiaka určeného vyučujúcim. Zisťujeme osvojenie 

poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Je možné ohodnotiť aktivitu 

žiaka na vyučovacej hodine (vyriešenie náročnejšej úlohy či problému, zapojenie sa do 

opakovania, prezentovanie motivačných a podnetných materiálov ...). 

3. Písomné skúšanie – využívame klasifikačné, priebežné a orientačné testy. 

 a) Klasifikačné testy (45 min.) – štvrťročné previerky, tematické testy po prebratí tematického 

celku. 

b) Priebežné testy (10-20 min.) – krátke kontrolné orientačné práce obsahujúce úlohy z krátkeho 

úseku učiva; ich cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť typické chyby 

a individuálne nedostatky jednotlivých žiakov s cieľom následného zopakovania učiva 

a odstránenia nedostatkov. 

c) Orientačné testy (do 10 min.) – krátke testy, ktoré odhalia úroveň osvojenia konkrétneho javu. 

          Pri hodnotení a klasifikácii písomných testov používame 5-stupňovú klasifikačnú škálu: 

100 - 90%  ...  1 

89 - 75%    ...  2 

74 – 50%   ...  3 

49 – 25%   ...  4 

24 – 0%     ...  5 

4. Skúšky praktických schopností a zručností – sa uplatňujú pri hodnotení prezentácie 

projektov žiakov, kde hodnotíme písomný prejav (prípadne vytvorenie prezentácie, videa) ako aj 

verbálny prejav. Hodnotíme podľa zásad dohodnutých so žiakmi podľa ich individuálnych 

schopností a zručností. 

 Hodnotenie a váha: 

Typ váha 

Práca na hodine 1 

Ústna odpoveď 2 

Klasifikačné testy 3 

Priebežné testy 2 

Orientačné testy 2 

Prezentácia projektov, praktické zručnosti 1 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, resp. priamo na vyučovacej hodine, podľa 

dohody s vyučujúcim.  
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Chémia  

Hodnotenie a klasifikácia prebieha priebežne počas celého klasifikačného obdobia 

a výsledná známka bude stanovená podľa klasifikačného poriadku na základe dostatočného 

množstva rôznych podkladov. Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné 

kritériá a klasifikáciu - pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce. Didaktické testy, 

cieľové otázky  pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví 

vyučujúci  didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Kritériá 

hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 

absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Overenou metódou 

hodnotenia sú didaktické hry (pexesá, názorné kartičky). Výsledná klasifikácia predmetu chémia 

zahŕňa  nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 

Verbálna forma  -  uprednostňovať prezentovanie pozn. žiakmi na základe dobrov. odpovede  

žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom, -zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie zákl. 

poznatkov stanovených výk. časťou vzdel. štandardu.                                    

Písomná  forma  -  kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu 

na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min. 

v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonnej časti vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie 

je na základe percentuálnej úspešnosti dohodnutej na základe vzájomnej dohody učiteľov na 

predmetovej komisii.  

100 - 90%  ...  1 

89 - 75%    ...  2 

74 – 50%   ...  3 

49 – 25%   ...  4 

24 – 0%     ...  5 

 

Praktické aktivity  - hodnotenie s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia 

úloh, optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

Samostatná práca a schopnosti práce s textom  - hodnotenie správ so samostatných pozorovaní 

podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľa a žiakov, kombinovanie verbálnych, 

písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností. 

Prezentácia  projektov -  hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických 

prejavov a komunikatívnych zručností. 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, podľa dohody s vyučujúcim.  

Biológia  

Hodnotenie a klasifikácia prebieha priebežne počas celého klasifikačného obdobia 

a výsledná známka bude stanovená podľa klasifikačného poriadku na základe dostatočného 

množstva rôznych podkladov. Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné 

kritériá a klasifikáciu -pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce. Didaktické testy, 

cieľové otázky  pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 
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Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví 

vyučujúci  didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Kritériá 

hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 

absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Overenou metódou 

hodnotenia sú didaktické hry (pexesá, názorné kartičky). Výsledná klasifikácia predmetu biológia 

zahŕňa  nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 

Verbálna forma  -  uprednostňovať prezentovanie pozn. žiakmi na základe dobrov. odpovede  

žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom, -zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie zákl. 

poznatkov stanovených výk. časťou vzdel. štandardu. 

Písomná  forma  -  kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu 

na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min. 

v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonnej časti vzdelávacieho štandardu.Hodnotenie 

je na základe percentuálnej úspešnosti dohodnutej na základe vzájomnej dohody učiteľov na 

predmetovej komisii.  

100 - 90%  ...  1 

89 - 75%    ...  2 

74 – 50%   ...  3 

49 – 25%   ...  4 

24 – 0%     ...  5 

Praktické aktivity  - hodnotenie s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia 

úloh, optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

Samostatná práca a schopnosti práce s textom  - hodnotenie správ so samostatných pozorovaní 

podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľa a žiakov, kombinovanie verbálnych, 

písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností. 

Prezentácia  projektov -  hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických 

prejavov a komunikatívnych zručností. 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, podľa dohody s vyučujúcim.  

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Dejepis 

Výsledky klasifikácie z dejepisu sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný. Všetky známky budú s váhou 1, minimálne 2 známky 

za jedno klasifikačné obdobie.  

Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a 

objektívneho hodnotenia: 

a) Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia 

konkrétneho žiaka učiteľom. Pri verbálnej kontrole zisťovať a  hodnotiť najmä osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Klásť tiež 

dôraz na hodnotenie aktivity žiakov na vyučovacích hodinách (zapojenie sa v rámci 

frontálneho opakovania, doplnenie vyučovacej hodiny o zaujímavé materiály k preberanej 

historickej problematike – články z novín a časopisov, knihy, encyklopédie, internetové príspevky, 

fotografie, osobné postrehy z návštev historických miest...). 
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b) Písomnou formou je vhodné kontrolovať a  hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu – kontrolné práce (celá vyučovacia hodina) na konci tematického celku, 

alebo krátkeho písomného skúšania, v časovom limite 20 – 25 minút v rozsahu 5 - 10 otázok 

zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Písomné skúšanie zároveň tvorí 

náhradu ústneho skúšania z dôvodu jednohodinovej časovej dotácie, v tom ktorom ročníku. Pri 

jednohodinovej týždňovej dotácii, písomné skúšanie nahrádza ústne skúšanie, z dôvodu 

časovej náročnosti. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií 

na základe vzájomnej dohody  členov Predmetovej komisie prírodovedných 

a spoločenskovedných predmetov: 

100 - 90%  ...  1 

89 - 75%    ...  2 

74 – 50%   ...  3 

49 – 25%   ...  4 

24 – 0%     ...  5 

c) Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov 

a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie 

projektov – minimálne jeden projekt za celý školský rok.  

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny podľa dohody s vyučujúcim.  

 

Geografia  

Výsledky klasifikácie z geografie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – 

chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,  5 - nedostatočný. Všetky známky budú s váhou 1, 

minimálne 2 známky za jedno klasifikačné obdobie. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a 

objektívneho hodnotenia: 

a) Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia 

konkrétneho žiaka učiteľom. Pri verbálnej kontrole zisťovať a  hodnotiť najmä osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Klásť tiež 

dôraz na hodnotenie aktivity žiakov na vyučovacích hodinách (zapojenie sa v rámci 

frontálneho opakovania, doplnenie vyučovacej hodiny o zaujímavé materiály k preberanej  

problematike z geografie  – články z novín a časopisov, knihy, encyklopédie, internetové 

príspevky, fotografie, osobné postrehy z návštev miest, okolitých štátov...). Hodnotí sa práca 

s mapou a glóbusom.  

b) Písomnou formou je vhodné kontrolovať a  hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu – kontrolné práce (celá vyučovacia hodina) na konci každého 

tematického celku, alebo krátkej písomného skúšania v časovom limite 20 – 25 minút 

v rozsahu 5 - 10 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Pri 

jednohodinovej týždňovej dotácii, písomné skúšanie nahrádza ústne skúšanie, z dôvodu 

časovej náročnosti. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií 
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na základe vzájomnej dohody  členov Predmetovej komisie prírodovedných 

a spoločenskovedných predmetov:  

100 - 90%  ...  1 

89 - 75%    ...  2 

74 – 50%   ...  3 

49 – 25%   ...  4 

24 – 0%     ...  5 

c) Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov 

a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie 

projektov minimálne jeden projekt za celý školský rok.  

 

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny, podľa dohody s vyučujúcim.  

Občianska náuka 

Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 

4 – dostatočný,   5 - nedostatočný. Všetky známky budú s váhou 1, minimálne 2 známky za jedno 

klasifikačné obdobie.  

Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a 

objektívneho hodnotenia: 

a) Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia 

konkrétneho žiaka učiteľom. Pri verbálnej kontrole zisťovať a  hodnotiť najmä osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Klásť tiež 

dôraz na hodnotenie aktivity žiakov na vyučovacích hodinách (zapojenie sa v rámci 

frontálneho opakovania, doplnenie vyučovacej hodiny o zaujímavé materiály k preberanej 

problematike – články z novín a časopisov, knihy, encyklopédie, internetové príspevky, ...). 

b) Písomnou formou je vhodné kontrolovať a  hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu – kontrolné práce (celá vyučovacia hodina) na konci tematického celku, 

alebo krátkeho písomného skúšania, v časovom limite 20 – 25 minút v rozsahu 5 - 10 otázok 

zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Písomné skúšanie zároveň tvorí 

náhradu ústneho skúšania z dôvodu jednohodinovej časovej dotácie, v tom ktorom ročníku. Pri 

jednohodinovej týždňovej dotácii, písomné skúšanie nahrádza ústne skúšanie, z dôvodu 

časovej náročnosti. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií 

na základe vzájomnej dohody  členov Predmetovej komisie prírodovedných 

a spoločenskovedných predmetov: 

100 - 90%  ...  1 

89 - 75%    ...  2 

74 – 50%   ...  3 

49 – 25%   ...  4 

24 – 0%     ...  5 
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c) Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov 

a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie 

projektov – minimálne jeden projekt za celý školský rok.  

Termín náhradných písomiek, respektíve skúšania sa bude realizovať v popoludňajších 

hodinách v čase od 13:45 do 15:00 hodiny podľa dohody s vyučujúcim.  

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A HODNOTY 

Etická výchova 

Žiaci na prvom aj druhom  stupni ZŠ sú hodnotení slovne. 

Jednotlivci sú slovne ocenení počas hodiny, skupina žiakov je hodnotená aj priebežne. Žiaci majú  

priestor na vyjadrenie, resp. na spätnú väzbu. 

Ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese etickej výchovy uvádza sa 

v katalógovom liste a vysvedčení slovo absolvoval. 

 

Náboženská výchova 

Žiaci na druhom stupni ZŠ v 5. až 9. ročníku sú hodnotení takto: 

1. Písomné práce stupnicou: 

 100 - 90 %  1 

 89 – 80 % 2 

 79 – 50 % 3 

 49 – 25 % 4 

 24 – 0 % 5 

2. Slovne podľa Metodického pokynu č. 22/2011 

3. Hodnotia sa aj žiacke práce, napr. projekty, výrobky – originálnosť, kreativita, aktivita, 

domáce úlohy....  

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri čiastkových výsledkoch na hodinách a celkové 

na konci 1. a 2. polroka a evidencia o každom hodnotení je vedená vyučujúcim. 

Na hodine náboženskej výchovy v 1. až 4. ročníku žiaci nie sú hodnotení známkou. 

Jednotlivci sú slovne ocenení počas hodiny, skupina žiakov je hodnotená aj priebežne. Žiaci majú  

priestor na vyjadrenie, resp. na spätnú väzbu. 

Ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese náboženskej výchovy uvádza sa 

v katalógovom liste a vysvedčení slovo absolvoval. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Technika a domov a práca 

Cieľom hodnotenia je motivovať žiaka k zlepšeniu jeho výkonov. Žiak tak získava spätnú 

väzbu, do akej miery splnil podmienky očakávaného výkonového štandardu. Hodnotenie 

v predmete technika sa uskutočňuje priebežne. Výkony žiaka sa klasifikujú. Pritom učiteľ 

prihliada na systematickosť práce žiaka, jeho individuálne schopnosti, snahu riešiť zodpovedne 

zadané úlohy.  

Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 

4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  
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Hodnotiace kritériá pre oblasť:  

 kognitívnu - stupeň a úroveň osvojenia poznatkov (zapamätanie, porozumenie, 

schopnosť aplikácie v praxi), - vyhľadávanie a spracovanie informácií, ich 

transformácia, - schopnosť uplatniť nadobudnuté vedomosti v praktickej činnosti,  

 afektívnu - dodržiavanie bezpečných pracovných postupov, - vzťah a prístup k práci, 

k riešeniu zadaných úloh, aktivita, tvorivosť, - schopnosť pracovať v tíme, - 

hospodárne zaobchádzanie s materiálom, náradím, energiami, - estetická úroveň 

práce,  

 psychomotorickú - úroveň osvojenia praktických zručností, - znalosť, rešpektovanie a 

dodržiavanie správnych pracovných postupov, - technika práce, výber a používanie 

správnych nástrojov a náradia, - orientácia v technickej dokumentácii, - kvalita práce 

a výsledku pracovnej činnosti, - presnosť, funkčnosť a kvalita hotového výrobku.  

Formy hodnotenia v technike: 

 ústne: dôraz na ústne vyjadrovanie žiakov,  

 písomné: hodnotíme grafickú komunikáciu, schémy, náčrty, obrázky, 

didaktické testy,  

 praktické: hodnotíme praktickú činnosť žiakov, psychomotorické zručnosti 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMENIE A KULTÚRA 

Výtvarná výchova 

Predmet je klasifikovaný známkami výborný, chválitebný a dobrý, pričom jednotlivé 

činnosti môže učiteľ klasifikovať aj známkou dostatočný a nedostatočný, a to v prípade 

zámerného negovania vyučovacej činnosti žiakom, znehodnocovania iných prác a pomôcok 

žiakov. 

Učiteľ u žiaka hodnotí (primerane veku a individuálnym schopnostiam): 

1: priebeh vytvárania postojov: 

o prístup k činnosti z hľadiska tvorivosti, uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov 

a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy. 

o otvorenosť voči experimentovaniu, svojských riešení 

o cieľavedomosť riešení 

o záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok 

o schopnosť spolupracovať 

o schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov 

2: priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

o technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických 

operácií s nimi) 

o formálne zručnosti (vyjadrovanie sa pomocou výtvarného jazyka) 

o mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania 

o mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie 

o mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia( vlastné témy, koncepcie, návrhy, 

schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy) 

3: priebeh získavania vedomostí: 
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o znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami 

o pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho 

o znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania 

4: schopnosť realizácie výsledného artefaktu 

Stupne hodnotenia: 

Výborný: 

o žiak spĺňa kritéria 1-4 na vynikajúcej úrovni 

o žiak je tvorivý, iniciatívny vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je 

otvorený voči novým podnetom a experimentovaniu 

o žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje(vkus, názor, spolupráca, individualita) 

v oblasti vizuálnej kultúry 

o žiak ovláda zručnosti(technické, nástrojové, materiálové) podľa požiadaviek 

ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni 

o žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti- na úrovni vnímania, 

prežívania, fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcií. 

o žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich 

výsledky 

o žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným úlohám 

( v nižších ročníkoch predovšetkým vedomosti o materiáloch , nástrojoch, základných 

technikách a druhoch vizuálnych umení, v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, 

ťažiskových obdobiach, nosných umelcoch a médiách) 

o žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým 

prejavom, názorom a vkusu iných 

o žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam 

Chválitebný: 

o žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý 

Dobrý: 

o žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, 

tolerancia, flexibilita, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha 

predsudkom a stereotypom 

Dostatočný: 

o žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami 

aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach 

Nedostatočný: 

o žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces 

Poznámky: 

Učiteľ primerane hodnotí výtvarné prejavy detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

ako aj začlenených žiakov so špeciálnymi výchovne – vzdelávacími potrebami.  
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Hudobná výchova 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri 

hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. Hudobná výchova pre 

nižšie stredné vzdelávanie je klasifikovaná známkou. 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

1. priebeh vytvárania postojov: 

o záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, 

o schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných 

úlohách, 

o schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

2. priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

o žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so 

zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové 

zručnosti a návyky, 

o orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

o hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo, 

o orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby 

a ich funkcií, 

o pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a 

zdôvodniť, 

o integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických činností, 

o aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

3. priebeh získavania hudobných vedomostí: 

o vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s 

preberanými edukačnými úlohami, 

o poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a 

tance, slovenské zvykoslovie, 

o poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a 

ich najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období. 

Stupne hodnotenia 

Výborný: žiak spĺňa kritériá 1-3 na vynikajúcej úrovni: 

o je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo 

a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

o úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

o dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

o má aktívny záujem o hudobné umenie, 

o individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v 

ostatných hudobných činnostiach, 

Chválitebný: 
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o je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

o menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 

o potrebuje sústavnú pomoc učiteľa, 

Dobrý: 

o žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

o chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

o je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa, 

Dostatočný: 

o žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, 

Nedostatočný: 

o žiak nespĺňa kritériá. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ZDRAVIE A POHYB 

Telesná a športová výchova a loptové hry 

Pri každom TC používame všeobecné kritéria hodnotenia a špecifické kritéria určené pre 

jednotlivé TC. Hodnotenie osvojených pohybových činností v jednotlivých TC sa koná: 

 odborným posudzovaním – ŠG zacvičiť kontrolné cvičenia a zostavy, ,atletika- hodnotenie 

techniky vybraných atletických disciplín 

 motorickými testami na zistenie pohybových zručností, napr. v ŠH testy herných zručností 

 formou záverečných pretekov v TC atletika a gymnastika 

 hodnotením herného výkonu v ŠH , pomocou jednoduchého technického zápisu , pričom do 

testovania sú zapojení žiaci 

 verbálnym hodnotením , motivačným rozhovorom , na športovej nástenke , na nástenke 

rekordov školy , pochvalou pred kolektívom triedy , školy 

 vstupným a výstupným testovaním a následným vyhodnotením aktuálnej pohybovej 

výkonnosti podľa platných 3.stupňových tabuliek 

 výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 

4 – dostatočný,  5 - nedostatočný.  

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETOV PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s mentálnym postihnutím je potrebné vo všetkých predmetoch 

prihliadať na individuálne predpoklady, druh a stupeň postihnutia, vek, konkrétny stav 

žiaka a prípadné fyzické a psychické ťažkosti žiaka, ktorými môže byť jeho výkon ovplyvnený. 

Prednosť dávame pozitívnemu vyjadrovaniu. Učiteľ sa zameriava a hodnotí individuálny pokrok 

každého žiaka a kľúčovú úlohu zohráva povzbudenie, ocenenie, pozitívna motivácia. 

Súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiakov, ich snaha a schopnosť posúdiť nielen svoju 

prácu, ale aj vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy.  

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa hodnotí slovne (absolvoval, 

neabsolvoval), alebo sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 
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2 – chválitebný 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:   

 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,  

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové),  

 analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu 

zručnosť a na celkovú vyspelosť,  

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby 

s odbornými zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, so 

všeobecným lekárom pre deti a dorast, rozhovormi so žiakom a zákonným 

zástupcom žiaka. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Slovenský jazyk a literatúra 

V predmete Slovenský jazyk a literatúra sa hodnotenie žiaka bude vykonávať klasifikáciou. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia  a klasifikácie  

sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacom  predmete v súlade s 

požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené 

v príslušnom vzdelávacom programe a jeho usilovnosť. 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ rovnomerne tri krát počas 

školského roka (vstupná písomná práca, polročná písomná práca, výstupná písomná práca).  

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20%  

5  - 19%  -  0% 

 Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, praktické práce,  

 aktivita na vyučovaní, usilovnosť, záujem, tvorivosť, komunikačná zručnosť -správna 

formulácia viet a tvorenie viet,  schopnosť písomnej a ústnej komunikácie,  

 čítanie s porozumením,  reprodukcia textu a orientácia v texte,  

 pravopisné a doplňovacie cvičenia, odpisy a prepisy textov,  

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ rovnomerne tri krát počas 

školského roka (vstupná písomná práca, polročná písomná práca, výstupná písomná práca).  

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20% 

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, praktické 

práce, 

 aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce 

 

VZDELVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA 

Vecné učenie 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ podľa potreby. Obyčajne po 

prebratí jednotlivých tematických celkov, najmenej však dva krát počas školského roka (polročná 

písomná práca, výstupná písomná práca).  

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20%     

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, praktické 

práce, 

 hodnotenie prepojenia získaných vedomostí a praktických činností žiaka 

 aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce. 
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Fyzika 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ  

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,  

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

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické),  

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu zručnosť a 

na celkovú vyspelosť, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, s pediatrom. 

1. Verbálna forma hodnotenia a klasifikácie – hodnotíme prezentovanie poznatkov 

žiaka na základe dobrovoľnej odpovede alebo hodnotíme konkrétneho žiaka určeného 

vyučujúcim. Zisťujeme osvojenie poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. Je možné ohodnotiť aktivitu žiaka na vyučovacej hodine (vyriešenie náročnejšej 

úlohy či problému, zapojenie sa do opakovania, prezentovanie motivačných a podnetných 

materiálov ...). Prihliada k ich individuálnym schopnostiam žiaka  a obzvlášť sa ocení každá 

prejavená aktivita a pokrok. 

2. Písomná forma hodnotenia a klasifikácie – využívame klasifikačné, priebežné 

a orientačné testy. 

          a) Klasifikačné testy (45 min.) – štvrťročné testy podľa pracovných zošitov.  

          b) Priebežné testy (10-20 min.) – krátke kontrolné orientačné práce obsahujúce úlohy z 

krátkeho úseku učiva; ich cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť typické chyby 

a individuálne nedostatky jednotlivých žiakov s cieľom následného zopakovania učiva 

a odstránenia nedostatkov. 

          c) Orientačné testy (do 10 min.) – krátke testy, ktoré odhalia úroveň osvojenia konkrétneho 

javu.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím - Metodický pokyn č. 19/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie, č.: 2015-7248/8803:2-10F0 

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

 1 - 100% - 90% 

 2 - 89%  - 75% 

 3 - 74%  - 50% 

 4 - 49%  - 20% 

 5  - 19%  -  0% 

Chémia 

Hodnotenie a klasifikácia prebieha priebežne počas celého klasifikačného obdobia 

a výsledná známka bude stanovená podľa klasifikačného poriadku na základe dostatočného 

množstva rôznych podkladov.  
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Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu - pre 

jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce. Didaktické testy, cieľové otázky  pre skupinové 

práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví 

vyučujúci  didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Kritériá 

hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 

absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Overenou metódou 

hodnotenia sú didaktické hry (pexesá, názorné kartičky). Výsledná klasifikácia predmetu chémia 

zahŕňa  nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 

Verbálna forma  -  uprednostňovať prezentovanie pozn. žiakmi na základe dobrov. odpovede  

žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom, -zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie zákl. 

poznatkov stanovených výk. časťou vzdel. štandardu.                                    

Písomná  forma  -  kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu 

na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min. 

v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonnej časti vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie 

je na základe percentuálnej úspešnosti dohodnutej na základe vzájomnej dohody učiteľov na 

predmetovej komisii.  

Stupnica hodnotenia prác 

percentuálna úspešnosť Známka 

100 %  –  90 % 1 

89 %  –  75 % 2 

74 %  –  50 % 3 

49 %  –  25 % 4 

24 %  –  0 % 5 

 

Praktické aktivity  - hodnotenie s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia 

úloh, optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

 

Biológia 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ podľa potreby. Obyčajne po 

prebratí jednotlivých tematických celkov, najmenej však dva krát počas školského roka (polročná 

písomná práca, výstupná písomná práca). 

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20% 

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 
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 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, 

praktické práce, 

 hodnotenie prepojenia získaných vedomostí a praktických činností žiaka 

 aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Vlastiveda 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ podľa potreby. Obyčajne po 

prebratí jednotlivých tematických celkov, najmenej však dva krát počas školského roka (polročná 

písomná práca, výstupná písomná práca). 

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20% 

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, 

praktické práce, 

 hodnotenie prepojenia získaných vedomostí a praktických činností žiaka 

 aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce 

Dejepis 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne podľa potreby. Obyčajne po prebratí 

jednotlivých tematických celkov, najmenej však dva krát počas školského roka (polročná písomná 

práca, výstupná písomná práca). 

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20% 

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, 

praktické práce, 

 aktivita na vyučovaní, usilovnosť , záujem, tvorivosť, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce 
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Geografia 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ podľa potreby. Obyčajne po 

prebratí jednotlivých tematických celkov, najmenej však dva krát počas školského roka (polročná 

písomná práca, výstupná písomná práca). 

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20% 

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, praktické 

práce, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce 

Občianska náuka 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ podľa potreby. Obyčajne po 

prebratí jednotlivých tematických celkov, najmenej však dva krát počas školského roka (polročná 

písomná práca, výstupná písomná práca). 

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20% 

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, 

praktické práce, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce 

Rodinná výchova a vedenie domácnosti 

V predmete Rodinná výchova a vedenie domácnosti sa hodnotenie žiaka bude vykonávať 

klasifikáciou. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia  a 

klasifikácie  sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacom  predmete v súlade 

s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené 

v príslušnom vzdelávacom programe a jeho usilovnosť. Učiteľ hodnotí aktivitu na vyučovaní, 

usilovnosť , záujem, tvorivosť a prepojenie získaných vedomostí a praktických činností žiaka. 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A HODNOTY 

Náboženská výchova 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný písomne alebo ústne, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Písomné práce rozvrhne učiteľ rovnomerne dva krát počas 

školského roka (polročná písomná práca, výstupná písomná práca).  

Na hodnotenie písomných prác sa bude využívať percentuálna stupnica hodnotenia: 

1 - 100% - 90% 

2 - 89%  - 75% 

3 - 74%  - 50% 

4 - 49%  - 20% 

5  - 19%  -  0% 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, 

praktické práce, 

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Pracovné vyučovanie 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný ústne alebo prakticky, najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. V predmete sa hodnotí predovšetkým pozitívny vzťah k 

práci a zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce. Učiteľ zároveň hodnotí 

aktivitu na vyučovaní, usilovnosť, záujem, tvorivosť a prepojenie získaných vedomostí 

a praktických činností žiaka. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú známky alebo slovné 

hodnotenie za ústne odpovede, grafické práce, praktické práce. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMENIE A KULTÚRA 

Výtvarná výchova 

V predmete Výtvarná výchova sa hodnotenie žiaka bude vykonávať klasifikáciou.  procese 

hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje 

práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia  a klasifikácie  sú najmä 

učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacom  predmete v súlade s požiadavkami 

vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom 

vzdelávacom programe a jeho usilovnosť. V predmete sa hodnotí predovšetkým pozitívny vzťah 

k práci a zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce. Učiteľ zároveň hodnotí 

aktivitu na vyučovaní, usilovnosť, záujem, tvorivosť a estetický prejav žiaka. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý, 
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4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:   

 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,  

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové),  

 analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu 

zručnosť a na celkovú vyspelosť,  

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby 

s odbornými zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, so 

všeobecným lekárom pre deti a dorast, 

 rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka.  

 

Hudobná výchova 

V predmete Hudobná výchova sa hodnotenie žiaka bude vykonávať klasifikáciou. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia  a klasifikácie  

sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacom  predmete v súlade s 

požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené 

v príslušnom vzdelávacom programe a jeho usilovnosť.  

 V predmete sa hodnotí predovšetkým záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v 

rámci edukačných úloh, schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch 

a edukačných úlohách, pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce. Učiteľ zároveň hodnotí aktivitu na vyučovaní, usilovnosť, záujem, tvorivosť a 

prepojenie získaných vedomostí a praktických činností žiaka. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:   

 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,  

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové),  

 analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu 

zručnosť a na celkovú vyspelosť,  
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 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby 

s odbornými zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, so 

všeobecným lekárom pre deti a dorast, 

 rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ZDRAVIE A POHYB 

Telesná a športová výchova 

V predmete Telesná a športová výchova sa hodnotenie žiaka bude vykonávať 

klasifikáciou. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia  a 

klasifikácie sú najmä osvojené pohybové činnosti a učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  

vyučovacom  predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené 

kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe a jeho usilovnosť. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:   

 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,  

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové),  

 analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu 

zručnosť a na celkovú vyspelosť,  

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby 

s odbornými zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, so 

všeobecným lekárom pre deti a dorast, 

 rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 
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PRÍLOHA Č. 1 K METODICKÉMU POKYNU Č. 22/2011 

Skratky hodnotenia žiaka 

Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a ostatných školských 

tlačív ako celkové hodnotenie a jednotlivé stupne klasifikácie sa môžu používať tieto platné 

skratky: 

veľmi dobré – VD 

uspokojivé – USP 

menej uspokojivé – MUSP 

neuspokojivé – NEUSP 

veľmi dobré výsledky – VDV 

dobré výsledky - DV  

uspokojivé výsledky – UV 

neuspokojivé výsledky – NV 

prospel s vyznamenaním – PV 

prospel veľmi dobre – PVD 

prospel – P 

neprospel – N 

absolvoval – abs. 

neabsolvoval – neabs. 

 

Skratky pre vzdelávacie programy, skratky pre vzdelávacie oblasti, skratky predmetov sa 

môžu používať v súlade s pokynmi na vyplňovanie pedagogickej dokumentácie. 
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PRÍLOHA Č. 2 K METODICKÉMU POKYNU Č. 22/2011 

 

Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v základnej škole 

 

(1) Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ riadi 

odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva. 

(2) Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ  rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav  

žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  výsledky práce 

žiaka v príslušnom predmete. 

(3) Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady 

jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných 

výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho 

pracovnej a sociálnej integrácie. 

(4) U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a 

písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia, a ktorá 

predstavuje východisko pre  hodnotenie jeho učebných výsledkov.  

(5) Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a 

vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také 

podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či  

uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu  odpovede. 

(6) Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť 

kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie 

poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka 

odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi  je potrebné poskytnúť viac času na  odpoveď a 

taktne o tom poučiť aj spolužiakov. 

(7) Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne a 

jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám. 

(8) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami alebo 

so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a praktické zručnosti, 

nie úroveň jazykového prejavu. 

(9) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ uprednostňuje 

ústnu odpoveď pred písomnou prácou. 

(10) Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného 

znevýhodnenia žiaka. 

(11) Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, 

alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi 

metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými  poruchami učenia učiteľ 

nehodnotí známkami, ale slovne,  vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. 
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(12) Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri 

hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom.  

(13) Grafický prejav  žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho úroveň 

(napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou. 

(14) Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné 

písmo, sa nehodnotí. 

(15) U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri dlhotrvajúcich 

písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou zrakového 

odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza z odporúčania 

poradenského zariadenia rezortu školstva.  

(16) U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa Braillovo písmo, učiteľ pri všetkých druhoch 

písomných skúšok počíta s časovou rezervou potrebnou na obsluhu špeciálnych pomôcok. 

(17) Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri písomnej 

skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 

(18) Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami (napr. 

diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, poúrazové stavy a pod.) učiteľ 

pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivelosť, podráždenosť, poruchy pozornosti,  

únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo chronického ochorenia, toto 

zohľadňuje pri jeho hodnotení. 

(19) Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka  zdravotne 

oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne pripravený a jeho 

výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným spôsobom hodnotený, až 

keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu. 

(20) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej školy  zo školy pri 

zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie učiteľa školy pri 

zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol hodnotený.  

(21) Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch cudzí 

jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova a pracovné vyučovanie v rozsahu 

primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom na druh a 

stupeň zdravotného znevýhodnenia. 

(22) Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť učebné 

osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na 

vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke, alebo  v rámci 

súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval 

podľa individuálneho učebného programu. 

(23) Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka  sa používa 

rovnaké  tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

 

 

 

 

 


