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ÚVOD 

 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy, aké sú jeho pokroky. Hodnotenie je pre žiaka mimoriadne významné a rovnako žiaci aj 

rodičia mu pripisujú dôležitosť, nakoľko klasifikácia je rozhodujúca pri ďalšom smerovaní rastu 

každého žiaka. Pre učiteľa je to jedna z najnáročnejších činností v pedagogickom procese. Pri 

hodnotení budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

úspešných a neúspešných, budeme sledovať vývoj žiaka, jeho pokrok vo vzdelávaní a zároveň 

využijeme hodnotenie na motiváciu žiakov k aktívnemu učeniu. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je 

ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Uvedomujeme si, že maximálna objektivita v procese hodnotenia prispieva k utváraniu 

pozitívnej učebnej klímy, vytvára dobré vzťahy medzi žiakmi ale aj medzi žiakom a učiteľom. 

 

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  vyučovacích  predmetoch v súlade s požiadavkami 

vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom 

vzdelávacom programe, usilovnosť, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie 

žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. 

 

Systém hodnotenia: 

- je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov, 

- je rozdelený na štyri časti: 

A. Špecifiká hodnotenia jednotlivých predmetov (ISCED 1) 

B. Špecifiká hodnotenia jednotlivých predmetov (ISCED 2) 

C. Systém hodnotenia a klasifikácie žiaka so ŠVVP 

D. Špecifiká hodnotenia jednotlivých predmetov žiakov s mentálnym  postihnutím (ISCED 1) 

E. Systém hodnotenia správania žiakov 
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Všeobecné pravidlá hodnotenia a klasifikácie    

 

1. Hodnotenie žiakov je v súlade s: 

 Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – č. 2011-

3121/12824:4-921. 

 Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie 

2. So systémom hodnotenia sú oboznámení: 

 pedagogickí zamestnanci na zasadnutí PR, 

 všetci žiaci školy na triednickej hodine sú oboznámení so všeobecnými pravidlami hodnotenia 

a klasifikácie prospechu a správania,  

 na prvej vyučovacej hodine každého vyučovacieho predmetu budú žiaci oboznámení s 

pravidlami hodnotenia a klasifikácie príslušným vyučujúcim, 

 rodičia na triednej schôdzi rodičov a podľa potreby a záujmu rodičov aj individuálne v rámci 

dohodnutých konzultácií. 

3. Dokument je prístupný na riaditeľstve školy, u triednych učiteľov a na webovom sídle školy  

4.  K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť pedagogickí a odborní zamestnanci prostredníctvom 

metodických orgánov. Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade. 

5. Cieľom internej smernice je usmerniť postup pedagogických zamestnancov pri hodnotení a 

klasifikácii žiakov na základe príslušných právnych predpisov platných v čase ich vydania. 

Systémom hodnotenia sa riadia záväzne všetci pedagogickí zamestnanci. 

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

rešpektuje práva dieťaťa a správa sa voči žiakovi humánne. 

7. 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. 

8. 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, 

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. 

9. 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); uplatňuje aj 

metódy menej riadené (projekty, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho 

výkone, 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 
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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. 

10. Vo výchovno-vzdelávacom procese učitelia uskutočňujú priebežné a súhrnné hodnotenie. 

a. Priebežné hodnotenie uplatňujeme pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

a má hlavne motivačný charakter. Pri priebežnom hodnotení učitelia zohľadňujú individuálne 

osobitosti žiakov, prihliadajú na ich momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť, na 

celkový zdravotný stav žiakov, aj nato, že žiaci mohli v priebehu klasifikačného obdobia 

zakolísať v učebných výkonoch aj pre inú indispozíciu. 

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. 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú 

žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas 

celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. 

 

11. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú informovať triednych učiteľov o stave hodnotenia žiakov 

príslušnej triedy. Upozornia najmä na prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich 

správaní. Triedni učitelia predložia súhrnnú informáciu o hodnotení žiakov svojej triedy na zasadnutí 

pedagogickej rady (PR) a v prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka 

bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informujú zákonného zástupcu žiaka. 

 

12. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ konkrétneho predmetu. Hodnotí 

podľa kritérií uvedených v tomto dokumente, s ktorými zoznámi žiakov preukázateľným spôsobom na 

začiatku školského roka. 

 

13. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených 

prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok 

14. Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii a hodnotení žiaka v žiackej knižke, ktorú je žiak 

povinný predložiť učiteľovi k zápisu známky alebo slovného hodnotenia. Učiteľ nezodpovedá za to ak 

žiak nepredloží žiacku knižku k zápisu klasifikácie alebo hodnotenia. Toto zapíše dodatočne na 

požiadanie žiaka. Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii a hodnotení v internetovej žiackej 

knižke. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby 

mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle 

jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka. Zákonní zástupcovia majú možnosť 

informovať sa o prospechu a správaní svojho dieťaťa osobne po vzájomnej dohode s vyučujúcim v 

mimovyučovacom čase, prípadne v čase plánovaných rodičovských konzultácií alebo prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky. 

15. Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce archivuje 

3 roky po skončení príslušného školského roka a diktáty archivuje 1 rok po skončení príslušného 

školského roka.  

16.Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne je možné na základe rozhodnutia riaditeľky školy po 

prerokovaní v PR pre závažné objektívne príčiny, ktorými sú najmä zdravotné dôvody. Žiak môže byť 

klasifikovaný v náhradnom termíne, ak v predmete, ktorý sa vyučuje 1 hodinu týždenne vymešká 30% 

odučených hodín a v predmetoch s vyššou týždennou časovou dotáciou 50% odučených hodín aj z 

iných ako zdravotných dôvodov. 
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A. ŠPECIFIKÁ HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

 

ISCED 1 

 
Metódy, formy a prostriedky získavania podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov: 

 sústavné sledovanie výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie, 

 počas celého roka priebežne hodnotiť známkou alebo pochvalou aktivitu žiakov na hodinách, 

 prácu na dobrovoľných úlohách, tvorivosť a vlastné námety žiakov na spestrenie vyučovacích 

hodín. 

  

Kritériá hodnotenia v jednotlivých predmetoch 

Prospech žiaka vo všetkých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný,  

2 – chválitebný,  

3 – dobrý,  

4 – dostatočný,  

5 – nedostatočný. 

 

Pri verbálnej forme zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov  prostredníctvom   testu   

na   konci   tematického   celku   alebo   skupiny   podobných učebných tém. celkov. 

Pri praktických aktivitách slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.  

Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom.  

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

Spôsob hodnotenia: známka 

 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 
Percentuálna úspešnosť Známka 

100% - 90% 1 

89,9% - 70% 2 

69,9% - 50% 3 

49,9% - 30% 4 

29,9% - 0% 5 

 
 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov na 1. stupni ZŠ: 
Počet chýb Známka 

0 – 1 chyba 1 

2 – 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). 
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Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ 

počet: 1 

Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 

Rozsah kontrolných diktátov: 

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov 

 

Počas roka hodnotiť: 

 odpis písaného textu a prepis tlačeného textu podľa potreby – hodnotí sa stupnicou na 

hodnotenie kontrolných diktátov, 

 od druhého polroka priebežne zaraďovať pracovné listy zamerané na čítanie s 

porozumením, minimálne 3 PL, PL hodnotiť známkou s prihliadnutím 

k individualitám žiaka, 

 čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenia textu, v každom polroku bude žiak ústne vyskúšaný minimálne 4-rát. 

 výstupnú kontrolnú prácu - hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác) 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku: 

počet: 10 

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž) 

3. Samohláska ä 

4. Dvojhlásky 

5. Tvrdé spoluhlásky 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Mäkké spoluhlásky 

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9. Vety 

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 

 

Rozsah kontrolných diktátov: 

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

Počas roka : 

 pravopisné cvičenia, môžu byť neklasifikované s uvedeným počtom chýb – zamerané 

na upevňovanie preberaného učiva, aj klasifikované hodnotené stupnicou pre písanie 

kontrolných prác, 

 zaradiť 5 kontrolných prác (vstupná  - bude hodnotená len percentuálne, jej výsledok 

nebude zohľadňovaný pri polročnej klasifikácii; štvrťročná, polročná, trištvrteročná 

a výstupná - hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác), 

 odpisy a prepisy textov, hodnotiť stupnicou pre písanie diktátov, 

 vypracovať minimálne dva PL zamerané na gramatické učivo, hodnotiť stupnicou pre 

písanie kontrolných prác, 

 čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, minimálne 3-krát za polrok, hodnotiť známkou, 
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Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ: 

počet: 10 

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ 

3. Vybrané slová po b 

4. Vybrané slová po m 

5. Vybrané slová po p 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vybrané slová po r, s 

8. Vybrané slová po v, z 

9. Slovné druhy 

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

 

Rozsah kontrolných diktátov: 

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

Počas roka : 

 bude každý žiak 2-krát vyskúšaný ústne, 

 zaradiť 5 kontrolných prác (vstupná  - bude hodnotená len percentuálne, jej výsledok 

nebude zohľadňovaný pri polročnej klasifikácii; štvrťročná, polročná, trištvrteročná 

a výstupná - hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác), 

 pravopisné cvičenia, môžu byť neklasifikované s uvedeným počtom chýb – zamerané 

na upevňovanie preberaného učiva, aj klasifikované hodnotené stupnicou pre písanie 

kontrolných prác, 

 napísať jednu slohovú prácu (opis predmetu), hodnotiť známkou (vystihnutie hlavných 

znakov, zachovanie postupnosti, práca podľa osnovy), 

 čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, minimálne 3-krát za polrok, hodnotiť známkou, 

 každý žiak bude 2-krát hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký a náučný 

text). 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ: 

počet: 10 

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r 

4. Vybrané slová po s, v, z 

5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vlastné podstatné mená 

8. Ohybné slovné druhy 

9. Neohybné slovné druhy 

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ 
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Rozsah kontrolných diktátov: 

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.  

Počas roka : 

 bude každý žiak 2-krát vyskúšaný ústne, 

 zaradiť 5 kontrolných prác (vstupná  - bude hodnotená len percentuálne, jej výsledok 

nebude zohľadňovaný pri polročnej klasifikácii; štvrťročná, polročná, trištvrteročná 

a výstupná - hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác), 

 pravopisné cvičenia, môžu byť neklasifikované s uvedeným počtom chýb – zamerané 

na upevňovanie preberaného učiva, aj klasifikované hodnotené stupnicou pre písanie 

kontrolných prác, 

 1-krát hodnotiť písomný prejav - opis osoby (vystihnutie vonkajších znakov osoby, 

snaha o vystihnutie charakterových vlastností), 

 čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, tempo čítania, melódiu vety) minimálne 3-krát za polrok, hodnotiť 

známkou, 

 každý žiak bude 2-krát hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký a náučný 

text). 

 

 

Matematika 
 

Spôsob hodnotenia: známka 

 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 
Percentuálna úspešnosť Známka 

100% - 90% 1 

89,9% - 70% 2 

69,9% - 50% 3 

49,9% - 30% 4 

29,9% - 0% 5 

 

Hodnotenie slovných úloh: 

jednoduchá slovná úloha –  

1. a 2. ročník 3 body (zostavenie rovnice, výsledok, odpoveď) 

3. a 4. ročník  4 body (zápis, zostavenie rovnice, výsledok, odpoveď) 

zložená slovná úloha –  

2. ročník 4 body (zostavenie rovnice/rovníc 2b, výsledok, odpoveď) 

3. a 4. ročník  5 bodov (zápis, zostavenie rovnice/rovníc 2b, výsledok, odpoveď) 

 

1.ročník 

 zaradiť výstupnú kontrolnú prácu - hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác, 

 Počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami 

krátkeho rozsahu podľa potreby. Práce budú klasifikované. 

 Zameranie: porovnávanie čísel, číselný rad, numerácia, sčítanie a odčítanie, slovné 

úlohy, rozklad čísel. 
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2. ročník – 4. ročník  

 zaradiť 5 kontrolných prác (vstupná  - bude hodnotená len percentuálne, jej výsledok 

nebude zohľadňovaný pri polročnej klasifikácii; štvrťročná, polročná, trištvrteročná 

a výstupná - hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác), do všetkých 

kontrolných prác zaraďovať učivo z geometrie.  

 Počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami 

krátkeho rozsahu podľa potreby. Práce budú klasifikované. 

 

 

Cudzí jazyk - Anglický jazyk 
 

Spôsob hodnotenia: v 1. až 4. ročník – známka 

 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 
Percentuálna úspešnosť Známka 

100% - 90% 1 

89,9% - 70% 2 

69,9% - 50% 3 

49,9% - 30% 4 

29,9% - 0% 5 

 

1. a 2. ročník 

Hodnotenie má len motivačný charakter. Dôraz sa kladie na komunikáciu a porozumenie, 

odpozorovanie, napodobňovanie, imitácia, opakovanie po učiteľovi. Zo zručností sa hodnotí 

hovorenie a počúvanie 

3. ročník 

Počas roka hodnotiť 

 1-krát čítanie jednoduchých viet alebo krátkeho textu, 

 minimálne 3 krátke samostatné práce zo slovnej zásoby, 

 projekty (spracovanie projektu, obsah, prezentácia projektu). 

4. ročník: 

Počas roka hodnotiť: 

 2-krát čítanie krátkeho textu, 

 projekty (spracovanie projektu, obsah, prezentácia projektu). 

 minimálne 6-krát krátke samostatné práce zo slovnej zásoby, 

 

 

Prvouka 
 

Spôsob hodnotenia: známka 

1.ročník 

 hodnotenie aktivity na hodinách, ústne odpovede pomocou otázok, písomne formou 

pracovných listov, 

2.ročník 

 hodnotenie aktivity na hodinách, ústne odpovede pomocou otázok, 

 2-krát ročne písomná práca 
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Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 
Percentuálna úspešnosť Známka 

100% - 90% 1 

89,9% - 70% 2 

69,9% - 50% 3 

49,9% - 30% 4 

29,9% - 0% 5 

 minimálne 2-krát ročne ústna odpoveď, 

 minimálne 1 referát alebo projekt 

 

Kritéria hodnotenia projektov alebo referátov: obsah, grafické spracovanie, prezentácia. 

 

 

Prírodoveda 
 

Spôsob hodnotenia: známka 

3. a 4. ročník 

 písomná práca prevažne po tematickom celku, 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 
Percentuálna úspešnosť Známka 

100% - 90% 1 

89,9% - 70% 2 

69,9% - 50% 3 

49,9% - 30% 4 

29,9% - 0% 5 

 

 minimálne 2-krát ústna odpoveď, 

 minimálne 1 referát alebo projekt 

Kritéria hodnotenia projektov alebo referátov: obsah, grafické spracovanie, prezentácia. 

 

 

Vlastiveda 
 

Spôsob hodnotenia: známka 

3. a 4. ročník 

 písomná práca prevažne po tematickom celku, 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 
Percentuálna úspešnosť Známka 

100% - 90% 1 

89,9% - 70% 2 

69,9% - 50% 3 

49,9% - 30% 4 

29,9% - 0% 5 

 

 minimálne 2-krát ústna odpoveď, 

 minimálne 1 referát alebo projekt 

Kritéria hodnotenia projektov alebo referátov: obsah, grafické spracovanie, prezentácia. 
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Informatika  
 

Spôsob hodnotenia: známka:  

 2. - 4. ročník 

Žiak je hodnotený za zvládnutie zadanej úlohy. 

Kritériá hodnotenia: 

 osvojenie základných zručností v používaní počítača, 

 samostatnosť, snaha, aktivita, 

 vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

 miera učiteľovej pomoci. 

 

 

Hudobná výchova 
 

Spôsob hodnotenia: známka: 

 1. - 4. ročník 

Žiak je hodnotený za zvládnutie zadanej úlohy. 

Pri hodnotení brať ohľad na schopnosti, možnosti, nadanie, ambície a vkus žiaka, preto 

využívame hlavne pozitívne hodnotenie - pochvala, povzbudenie. Zohľadňujú sa vekové a 

individuálne osobitosti žiaka s prihliadaním na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. Žiaci majú priestor na sebahodnotenie. 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa 

názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a 

zlepšovať svoje hudobné prejavy. Pri hodnotení neklásť hlavný dôraz na spevácke výkony, 

ale záujem o predmet. 

 

Kritériá hodnotenia: 

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

 schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch, 

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

 aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

 využitie speváckych, intonačných a sluchových zručností a návykov, 

 tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na tele. 

 

 

Pracovné vyučovanie 
 

Spôsob hodnotenia: známka: 

3. a 4. ročník 

 V predmete hodnotíme predovšetkým pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za 

kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce. Hodnotenie má v prvom rade funkciu 

pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Až v druhom rade je teda 

hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie má mať najmä 

výchovný charakter. Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti (vytvorený 

artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.  
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Kritériá hodnotenia: 

 osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach, 

 organizácia a plánovania práce a používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok 

pri práci, 

 vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

 uplatňovanie tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a vynakladanie 

úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, 

 vzťah k práci človeka, technike a životnému prostrediu. 

 

 

Výtvarná výchova 
 

Spôsob hodnotenia: známka: 

 1. - 4. ročník 

Zohľadňujú sa vekové a individuálne osobitosti žiaka s prihliadaním na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť. Žiaci majú priestor na sebahodnotenie, i vyjadrenie ako 

sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. 

Kritériá hodnotenia: 

 zvládnutie výtvarnej techniky, 

 originalita prevedenia, 

 snaha, 

 prístup k práci, 

 osobnostné predpoklady, 

 umelecký dojem, 

 vytrvalosť, vynakladanie úsilia, schopnosť dokončiť prácu. 

 

Poznámky: učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych sudov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný 

prejav, ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ majú veľmi širokú škálu, 

mnohokrát sú tu rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v rozmedzí 2 – 3 ročníkov – ale to nemusí 

znamenať nižšiu tvorivosť a výtvarnú kvalitu práce žiaka– je potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil 

výtvarné prejavy deti zo sociálne zaostalého prostredia, ako aj integrovaných deti s dyslexiou, 

dyskalkuliou. 

 

 

Etická výchova  
 

Spôsob hodnotenia: známka. 

 

 1. - 4. ročník 

Etická výchova pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky 

detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Nehodnotíme to, 

čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme čo sa mu darí, čo zvládol. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotiť. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich aktivít, snahy, 

tvorivosti a samostatnosti. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj 

svojho spolužiaka. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a 

usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ musí pri hodnotení zohľadniť osobitosti každého 
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žiaka. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov 

priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa 

im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. 

Kritériá hodnotenia: 

 schopnosť spolupracovať, 

 empatia, 

 iniciatíva, 

 sebahodnotenie. 

 

Náboženská výchova 
 

Spôsob hodnotenia: známka. 

 

 1. - 4. ročník 

V o vyučovacom predmete náboženská výchova pri priebežnej a celkovej klasifikácii sa 

klasifikujú a hodnotia očakávané výstupy stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom 

ročníku, alebo v cieľoch učebných osnov. 

Kritéria hodnotenia: 

 stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu, 

 osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu, 

 usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese, 

 snaha o rozvoj svojich kompetencií. 

 

Telesná a športová výchova 
 

Spôsob hodnotenia: známka. 

 

 1. - 4. ročník 

 Hodnotenie má brať ohľad na schopnosti, možnosti, nadanie a ambície žiaka. 

Preto využívame hlavne pozitívne hodnotenie - pochvala, povzbudenie. 

Zohľadňujú sa vekové a individuálne osobitosti žiaka s prihliadaním na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť.  

Žiaci majú priestor na sebahodnotenie. 

Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, 

vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i 

angažovanosť v telesnej a športovej výchove. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 snaha, 

 osobný výkonnostný rast, 

 športové správanie, 

 aktivita, 

 kladný prístup k pohybovým aktivitám. 

Úroveň  základných pohybových schopností žiakov je ukazovateľom úrovne ich všeobecnej 

pohybovej výkonnosti. Pre priamy vzťah týchto hodnôt s funkčnou zdatnosťou organizmu, a tým aj 

s fyzickým zdravím žiakov patrí ich diagnostikovanie k pravidelným úlohám učiteľa a ich 

cieľavedomý rozvoj k dominantným cieľom vyučovacieho predmetu telesná výchova. 
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POŽIADAVKY NA VÝKONY ŽIAKOV V MOTORICKÝCH TESTOCH 

 

 1.trieda   2.trieda   3.trieda   4.trieda   

známka SKOK  Z  MIESTA SKOK  Z  MIESTA SKOK  Z  MIESTA SKOK  Z  MIESTA 
chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá 

1 110 cm 100 cm 130 cm 120 cm 150 cm 140 cm 160 cm 150 cm 
2 100 cm 90 cm 115 cm 110 cm 130 cm 125 cm 140 cm 130 cm 
3 90 cm 80 cm 100 cm 90 cm 110 cm 100 cm 120 cm 110 cm 
4 80 cm 70 cm 90 cm 80 cm 100 cm 90 cm 110 cm 100 cm 
5 menej 

ako 80 

cm 

menej ako 

70 cm 
menej ako 

90 cm 
menej 

ako 80 

cm 

menej 

ako 100 

cm 

menej ako 

90 cm 
menej 

ako 110 

cm 

menej ako 

100 cm 

 

 HOD 

KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 

HOD 

KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 

HOD 

KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 

HOD 

KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 
1 13 m 7 m  17 m 9 m 21 m  12 m  25 m  15 m 
2 10 m  6 m 14 m 8,5 m  18 m 10 m 22 m 13 m 
3 8 m 5 m 11 m 6 m 15 m  8 m  19 m  10 m  
4 6 m  3 m  9 m 4 m  13 m  6 m  17 m 8 m 
5 menej 

ako 6m 
menej 

ako 3m 
menej 

ako 9m 
menej 

ako 4m 
menej ako 

13m 
menej ako 

6m 
menej 

ako 17m 
menej 

ako 8m 

 

 ČLNKOVÝ BEH 
4 x 10 m 

ČLNKOVÝ BEH 
4 x 10 m 

ČLNKOVÝ BEH 
4 x 10 m 

ČLNKOVÝ BEH 
4 x 10 m 

1 14,5 s 15 s 14 s 14,5s 13,5s 14s 13s 13,5s 
2 15,5s 16s 15s 15,5s 14,5s 15s 14s 14,5s 
3 16,5s 17s 16 16,5s 15,5s 16s 15s 15,5s 
4 17,5s 18s 17s 17,5s 16,5s 17s 16s 16,5s 
5 menej 

ako 17,5s 
menej 

ako 18s 
menej 

ako 17s 
menej 

ako 17,5s 
menej ako 

16,5s 
menej ako 

17s 
menej 

ako 16s 
menej 

ako 16,5s 

 

 VYTRVALOSTNÝ 

BEH 12 min 
VYTRVALOSTNÝ 

BEH 12 min 
VYTRVALOSTNÝ 

BEH 12 min 
VYTRVALOSTNÝ 

BEH 12 min 
1 1200m 1000m 1400m 1200m 1650m 1600m 1950m 1900m 
2 1000m 800m 1200m 1000m 1400m 1250m 1600m 1500m 
3 800m 600m 1000m 800m 1200m 1000m 1400m 1200m 
4 500m 300m 700m 500m 900m 700m 1100m 900m 
5 menej 

ako  

500m 

menej 

ako  

300m 

menej 

ako  

700m 

menej 

ako  

500m 

menej ako  

900m 
menej ako  

700m 
menej 

ako  

1100m 

menej 

ako  

900m 

 

 ŠPLH ŠPLH ŠPLH ŠPLH 

1 - 2m 3m 4m 
2 - 1,5m 2,5m 3,5m 
3 - 1m 2m 3m 
4 - zachytí sa zachytí sa zachytí sa 
5 - nezachytí sa nezachytí sa nezachytí sa 
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C.  ŠPECIFIKÁ HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV  

                                        

Kritériá hodnotenia v predmetoch 
 

Prospech žiaka vo všetkých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný,  

2 – chválitebný,  

3 – dobrý,  

4 – dostatočný,  

5 – nedostatočný. 

 

Pri verbálnej forme zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov  prostredníctvom   testu   

na   konci   tematického   celku   alebo   skupiny   podobných učebných tém. celkov. 

Pri praktických aktivitách slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.  

Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom.  

 

Previerky a testy žiakov sú hodnotené podľa základnej stupnice: 

 

percentá známka 
100% - 90% 1 
89% - 75%   2 
74% - 50%   3 
49% - 25%   4 
24% - 0%     5 

 

 
Slovenský jazyk a literatúra 

Na 2. stupni základnej školy sa v slovenskom jazyku hodnotí ovládanie ortoepickej, 

ortografickej, pravopisnej, lexikálnej, morfologickej a čiastočne aj syntaktickej normy, ďalej úroveň 

poznatkov z jednotlivých jazykových rovín a pohotovosť pri práci s jazykovými príručkami, praktické 

využívanie získaných poznatkov o jazyku pri tvorbe vlastných textov a celková jazyková úroveň a 

kultivovanosť jazykového prejavu žiaka v jeho písomnej i ústnej podobe. 

Pri žiakoch s poruchami písania (dysgrafia), čítania (dyslexia), výslovnosti (dyslália) a s telesným 

postihnutím sa dodržiava špecifický prístup pri zadávaní domácich úloh, pri písaní diktátov a 

slohových prác, pri hodnotení a klasifikácii. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP sa 

bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

 

Žiak je hodnotený známkou  vo všetkých troch zložkách predmetu. Známkou sa hodnotí ústny prejav, 

písomný prejav, projekty a iné formy samostatnej práce žiakov a schopnosti práce žiakov. 

 

Klasifikáciu dopĺňajú známky za aktivitu žiakov na vyučovacích hodinách (prezentácie, 

riešenie problémových úloh, cvičenia…) a výsledky v školských súťažiach a olympiádach. 

Známky majú najmä motivačnú funkciu.  

ISCED 2 
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V systéme hodnotenia SJL majú najväčšiu váhu známky za kontrolné testy, tematické 

previerky, písomné slohové práce a kontrolné diktáty.  

Vstupný kontrolný test, ako aj externé testovania žiakov (Testovanie 5 a 9; Komparo), 

riaditeľské testy poskytujú predovšetkým spätnoväzbovú informáciu pre učiteľa, vedenie 

školy, zákonného zástupcu, ako aj samotného žiaka. Známka resp. percentuálna úspešnosť má 

informačnú funkciu. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú učebnými osnovami presne stanovené zamerania a 

počty povinne klasifikovaných kontrolných diktátov -4 - a písomných prác – 2 - (kontrolné slohové 

práce), ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku. 

 

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. 



Základná škola s materskou školou Trnovec na Váhom 302 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadväznosť a logickosť textu 

Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné 

myšlienky a hodnotenie 

problému. Výklad – vyváženosť 

argumentácie 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. 

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, 

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 zodpovedajúceho 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; jednoduché rozprávanie – úvod, 

jadro, záver; časový sled; pásmo rozprávača, 

pásmo postáv. 
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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, iné. 
 

Hodnotiaca stupnica 
DIKÁTY PÍSOMNÉ PRÁCE 

Známka Chyby v diktáte Známka Percentá 

1 0 – 1 chyba 1 100 % - 90 %  

2 2 – 3 chyby 2 89 % - 80 %  

3 4 – 7 chýb 3 79 % - 50 %  

4 8 – 10 chýb 4 49 % - 25 %  

5 11 a viac chýb 5 24 % - 0%  

Poznámka: 

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu. Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly 

krok. = 1 chyba 

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

chyba sa počíta len raz. 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. 

 

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

literatúra. Hodnotenie bude rešpektovať žiakove vedomosti a schopnosti, kreativitu, prácu s 

informáciami, samostatnosť, úspešnosť, spoluprácu. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v 

rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotí sa schopnosť používať osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách. 
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Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová kvalita a jazyková 

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

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

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

učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

  

Klasifikované sú 4 diktáty, žiaci vypracujú 2 kontrolné slohové práce, písať budú vstupnú, polročnú a 

výstupnú písomku. Krátka písomka sa bude písať po skončení tematických celkov, päťminútovky 

počas preberania tematických celkov. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra budeme v 5. – 9. ročníku vyučovať podľa 

Inovovaného školského vzdelávacieho programu, hodnotenie predmetu - klasifikácia známkou. 

 Nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby. Na písanie a opravu diktátov využiť dve hodiny, slohové 

práce tri hodiny – píšu sa v škole. 

 V literárnej výchove odporúčame dve až tri knihy na mimočítankové čítanie, prednes troch až 

piatich básní alebo prozaických textov naspamäť.  

 Vo všetkých ročníkoch používať texty od R. Somorovej – Úlohy na rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti. 

 

Cudzí jazyk 

 
Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými  osnovami a schopnosť ich 

využívať v oblastiach: 

a) všeobecné kompetencie 

b) komunikačné jazykové kompetencie 

c) komunikačné zručnosti 

Žiak je skúšaný verbálne (slovná zásoba, dialóg, monológ, čítanie),  písomne (slovná zásoba, 

tematické práce, polročné previerky - formou testu a diktátov) a prakticky (preverovať úroveň 

samostatnej práce žiakov). 

 
Cudzí jazyk: 5.– 9.ročník  

Testy  Diktáty  Diktáty  
100 % - 90 % = 1 
89 % - 75 % = 2 
74 % - 45 % = 3 
44 % - 20 % = 4 
19 % - 0% = 5 

0– 2 chyby = 1 
3– 6 chýb = 2 
7– 10 chýb  = 3 
11- 15 chýb = 4 
16- viac = 5 

20 slov = 5.roč. 
25 slov = 6.roč. 
30 slov  = 7.roč. 
30 slov = 8.roč. 
35 slov = 9.roč. 

 

 
Matematika 

 
Hodnotí sa: 

 ústny prejav – vyučujúci hodnotí ústnu odpoveď žiaka na hodine,  

 písomný prejav – písomné práce sa píšu po prebratí tematického celku, školské písomné práce sa 

píšu 4 a kontrolné previerky vedomostí sa robia počas kapitol.  

 práca na hodine – vyučujúci hodnotí aktivitu žiakov 

 

Pri konštrukčných úlohách prihliadame na správnosť riešenia ako aj úhľadnosť rysovania, pri 

nepresnosti rysovania tolerujeme: pri dĺžke +/- 1 mm, pri uhloch +/- 2 stupne.  
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Žiak môže byť hodnotený ďalej za: samostatnú prácu na hodine, úspešné riešenie matematických 

súťaží, vypracovanie vopred zadaného projektu, aktivitu na hodine - kritériá na hodnotenie týchto 

aktivít vyučujúci oznamuje žiakom priebežne v súvislosti so zadanou aktivitou, vždy pred 

uskutočnením aktivity.  

Vstupná písomná práca ako aj externé testovania žiakov (Komparo, testy vedenia školy, testy 

matematickej gramotnosti) poskytujú predovšetkým spätno-väzbovú informáciu pre vedenie školy, 

pedagóga, rodiča ako aj samotného žiaka, známka resp. percentuálna úspešnosť má informačnú 

funkciu. 

Známky nemajú rovnakú váhu. Najväčšiu váhu majú známky zo školských úloh. 

    Výsledná známka odzrkadľuje prácu žiaka počas celého klasifikačného obdobia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika 

 
Na hodnotenie žiakových výsledkov sa odporúča využívať: 

 Ústne skúšanie: odpoveď  

 Písomné skúšanie: testy, písomky 

 Praktické skúšanie: práca s PC v jednotlivých programoch 

 

 

Biológia, geografia, chémie, fyzika 

 
Kontrola a hodnotenie žiakov má tieto formy: 

 Verbálna forma kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňuje prezentovanie 

poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka 

učiteľom. Praktické skúšanie na geografii: práca s mapou, orientácia na mape. 

 Písomná forma –kontroluje a hodnotí osvojenie základných poznatkov na konci tematického 

celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 20 

otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie je na základe 

percentuálnej úspešnosti previerok. 

 Praktické aktivity ( laboratórne cvičenia) sa nehodnotia známkou. Slovné hodnotenie so 

stručným komentárom k výkonu žiaka/: hodnotenie praktických zručností /vrátane 

správnosti nákresov a schém podľa potreby/ s dôrazom na samostatnosť a správnosť 

tvorby záverov z riešenia úloh. 

 Projekty  - vo forme prezentácie, referátu, plagátu a pod. - budú hodnotené podľa vopred 

zadaných kritérií. 

 Kritéria hodnotenie žiackeho projektu: Žiacky projekt predstavuje kontrolu a 

hodnotenie kombinovaných písomných, grafických prejavov a komunikatívnych 

zručností žiakov. V priebehu školského roka každý žiak samostatne alebo v skupine 

rieši jednu projektovú úlohu (podľa podmienok školy, počtu žiakov a počtu 

týždenných vyučovacích hodín). Žiaci riešia projektovú úlohu v skupine (2 – 3 žiaci) 

na tému podľa vlastného výberu alebo určenú učiteľom. Na riešenie učiteľ stanoví 

primeraný čas (napr. 1 mesiac). Žiakom sa majú stanoviť primerané projektové úlohy 

súvisiace s učivom daného ročníka.  

školské úlohy, testy, písomné kontrolné úlohy 

100 % - 90 % = 1 
89 % - 75 % = 2 
74 % - 50 % = 3 
49 % - 20 % = 4 
19 % - 0% = 5 
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Projekt tvorí plagát, alebo powerpointova prezentácia stručne písomne a graficky 

spracovaný v štruktúre: 

o Názov projektovej úlohy, meno a priezvisko žiaka, ročník, trieda.  

o Cieľ – čo sa má riešením zistiť, dosiahnuť. 

o Výsledky − súbor jednoduchých textov, obrázkov, fotografií, nákresov, schém, 

tabuliek, plánikov alebo iného dokumentačného materiálu.  

o Záver − zhrnutie výsledkov a možnosti (návrhy) ich využitia.  

Prezentácia žiackeho projektu sa uskutoční ako prehliadka posterov alebo 

prezentáciou v PowerPoint-e (podľa podmienok školy, vyspelosti žiakov) a 

slovným komentárom v časovom limite 10 min.  

 V slovnom komentári sa projekt vecne charakterizuje z hľadiska cieľa, výsledkov a 

záverov. 
 

Previerky a testy žiakov sú hodnotené podľa základnej stupnice: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dejepis, Občianska náuka 
 

Hodnotíme známkou. Pri hodnotení výsledkov vyučovania používame tradičné metódy (ústne 

skúšanie a didaktické testy) ak zisťujeme úroveň vedomostí a zručností.  

Skúšajú sa 4 látky ako nové a otázky z opakovania z daného tematického celku. 

Ak zisťujeme a hodnotíme zmeny v postojoch a v hodnotovej orientácii a v oblasti správania, 

využívame dotazníky, rozhovor, pozorovanie, metódu riešenia životných situácií a pod. 

Tematický celok sa uzatvára tematickou previerkou / testom. 

 

 

Regionálna výchova 

 
Zručnosť  žiaka  hodnotíme  známkou  s dôrazom  na  samostatnosť  a správnosť plnených úloh, na 

aktívne zapájanie sa do praktických činností, prezentáciu projektov, tvorbu vlastných referátov a 

ústnym skúšaním. 

   

Oblasti hodnotenia: 

- aktivita, zapojenie sa do činnosti 

- snaha, usilovnosť  

- samostatná práca – schopnosť samostatne hľadať riešenie  

- práca v tíme 

- tvorba projektu 

- kontrola vedomostí 

 

 Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy: 

1. verbálna forma kontroly – prezentovať poznatky žiaka na základe jeho odpovede. Hodnotiť podľa 

vzdelávacieho štandardu. 

2. preverovať úroveň samostatnej práce žiakov – písomné testy 

3. úroveň znalostí je vhodné hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov, referátov, súťaží či 

praktických zručnosti 

Geografia, biológia, chémia, fyzika 
100 % - 90 % = 1 
89 % - 75 % = 2 
74 % - 45 % = 3 
44 % - 18 % = 4 
17 % - 0% = 5 



Základná škola s materskou školou Trnovec na Váhom 302 
 

22 

 

 

Previerky a testy žiakov sú hodnotené podľa základnej stupnice 

 

Dejepis, Občianska náuka, Regionálna výchova 
100 % - 90 % = 1 
89 % - 75 % = 2 
74 % - 45 % = 3 
44 % - 20 % = 4 
19 % - 0 % = 5 

 
Etická a náboženská výchova 

 
Na hodine etickej a náboženskej výchovy žiakov klasifikujeme známkou.  

Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, 

informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 

Žiaka na etickej a náboženskej výchove učiteľ hodnotí komplexne, objektívne s prihliadnutím na jeho 

individuálne osobitosti. Na hodnotenie výsledkov žiaka slúžia vzdelávacie štandardy. Obsahový aj 

výkonový štandard na seba nadväzujú a sú vzájomne prepojené. 

 

 

Technika, svet práce 

 
Pri kontrole a hodnotení žiakov sa budú používať postupy zabezpečujúce konkrétne a objektívne 

hodnotenie známkou. 

Žiaci budú v predmete technika hodnotení vymenovanými formami za stanovených podmienok: 

 Verbálnou formou - kontrola úrovne osvojenia základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

 Písomnou formou - kontrola a hodnotenie osvojenia základných poznatkov 

prostredníctvom: previerky, test na konci tematického celku alebo skupiny podobných 

učebných tém.  

 Praktickými aktivitami - hodnotenie praktických zručností (vrátane správnosti nákresov a 

schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia 

úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.  

 

Hudobná výchova 

 
Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, snahu vzdelávať sa v hudbe a 

zlepšovať svoje hudobné prejavy. 

Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii známkou, sa uplatňuje primeraná náročnosť a 

pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené 

úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, 

a to najmä pri menej nadaných žiakoch. Preto učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a 

predchádzajúce výkony žiaka, teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne 

odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o hudbu a hudobnú výchovu. Teda aktuálny výkon žiaka 

hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie vyžaduje osobný, diferencovaný prístup učiteľa k 

žiakovi. 

 

Forma hodnotenia 

Nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude 

hodnotiť, aby poskytol žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ  najmä 

týmito metódami, formami a prostriedkami: 
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• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, sústavným 

pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní – neodporúča sa 

vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách, 

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych 

kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu 

slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, 

• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými 

zástupcami žiaka 

 

Kritériá hodnotenia 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

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

 schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

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

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

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

výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, 

 orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

 hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo, 

 orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich 

funkcií, 

 pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť, 

 integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických  činností, 

 aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí: 

– vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými  

edukačnými úlohami, 

– poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, 

slovenské zvykoslovie. 

 
Výtvarná výchova 

 
V rámci vyučovania výtvarnej výchovy je spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka známkami. 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa v rámci 

jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii technik, nástrojových a koordinačných zručnosti, 

ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických reprezentácií skutočnosti (obrazov, 

objektov, priestorových riešení, akčných a procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstav a reality 

vonkajšieho sveta).  

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. 

Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Pri hodnotení žiaka ma prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s 

nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. 

Až v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie 

má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o 

rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti 

v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti 

(vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.  
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Forma hodnotenia  

 ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi 

poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch 

jeho činnosti (viď kritéria hodnotenia) 

 vo vzájomnej komunikácii ma žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup seba 

hodnotením žiaka 

 nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy 

bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji 

 

Kritériá hodnotenia 

Učiteľ ma brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, seba projekciou, záujmami a 

intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh 

iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých 

kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi 

poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka v rámci výtvarnej 

výchovy. Výsledok výtvarných činnosti (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ 

zvažuje všetky nižšie vymenovane kritéria. 

Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť 

dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následné motivuje pre ďalšiu výtvarnú pracú a udržiava jeho 

záujem o seba vyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho 

treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných. Túto formu odporúčame príležitostne 

kombinovať aj so činnosti, pretože pravé v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka 

a k získavaniu kompetencii – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy. Kritériá hodnotenia sú 

vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto 

kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. 

 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, 

- cieľavedomosť riešení, 

- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, 

- schopnosť spolupracovať, schopnosť zaujímať stanoviska k výsledkom svojej prace a prace 

spolužiakov; 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácii s nimi), 

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastne témy, koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a 

syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky); 

c) priebeh získavania vedomostí: 

- znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami, 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, znalosť materiálov, technik, médií a 

procesov ich používania; 

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 
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Telesná a športová výchova 

 
Pri skúšaní a hodnotení žiackych športových výkonov zisťujeme a hodnotíme to, čo sa žiak naučil a 

nesnažíme sa odhaľovať jeho nedostatky. Do úvahy berieme fyzické predpoklady žiakov a ich 

celkovú snahu na hodinách telesnej  a športovej výchovy. 

Žiak je z predmetu hodnotený prevažne z praktických činností a na vysvedčení je klasifikovaný 

známkou.   

Úroveň  základných pohybových schopností žiakov je ukazovateľom úrovne ich všeobecnej 

pohybovej výkonnosti. Pre priamy vzťah týchto hodnôt s funkčnou zdatnosťou organizmu, a tým aj 

s fyzickým zdravím žiakov patrí ich diagnostikovanie k pravidelným úlohám učiteľa a ich 

cieľavedomý rozvoj k dominantným cieľom vyučovacieho predmetu telesná  a športová výchova.  

 
Klasifikácia výkonov - testy 

Dievčatá      

      
Beh na 50 m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 12,00 s do 11,70 s do 11,50 s do 11,30 s do 11,00 s 

2 12,00 - 12,50 11,70 - 12,20 11,50 - 12,00 11,30 - 11,80 11,00 - 11,50 

3 12,50 - 13,00 12,20 - 12,70 12,00 - 12,50 11,80 - 12,30 11,50 - 12,00 

4 13,00 - 13,50 12,70 - 13,20 12,50 - 13,00 12,30 - 12,80 12,00 - 12,50 

5 nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla 

      
Beh na 60 m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 12,50 s do 12,30 s do 12,00 s do 11,80 s do 11,50 s 

2 12,50 - 13,00 12,30 - 12,80 12,00 - 12,50 11,80 - 12,30 11,50 - 12,00 

3 13,00 - 13,50 12,80 - 13,30 12,50 - 13,00 12,30 - 12,80 12,00 - 12,50 

4 13,50 - 14,00 13,30 - 13,80 13,00 - 13,50 12,80 - 13,30 12,50 - 13,00 

5 nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla 

      
Beh na 150 m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 36 s do 34 s do 33 s do 31 s do 30 s 

2 36 - 39 34 - 37 33 - 36 31 - 34 30 - 33 

3 39 - 42 37 - 40 36 - 39 34 - 37 33 - 36 

4 42 - 44 40 - 42 39 - 41 37 - 39 36 - 38 

5 nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla 

      
Beh na 300 m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 72 s  do 69 s  do 66 s  do 63 s  do 61 s 

2 72 - 77 69 - 74 66 - 71 63 - 68 61 - 66 

3 77 - 82 74 - 79 71 - 76 68 - 73 66 - 71 

4 82 - 87 79 - 84 76 - 81 73 - 78 71 - 76 

5 nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla 
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Beh na 1000 m     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 6:00 do 5:50 do 5:40 do 5:30 do 5:20 

2 6:00 - 6:30 5:50 - 6:20 5:40 - 6:10 5:30 - 6:00 5:20 - 5:50 

3 6:30 - 7:00 6:20 - 6:50 6:10 - 6:40 6:00 - 6:30 5:50 - 6:20 

4 7:00 - 7:30 6:50 - 7:20 6:40 - 7:10 6:30 - 7:00 6:20 - 6:50 

5 nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla 

      
12min. beh      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 1500 m nad 1600 m nad 1700 m nad 1800 m nad 1800 m 

2 1500 - 1400 1600 - 1500 1700 - 1600 1800 - 1700 1800 - 1700 

3 1400 - 1300 1500 - 1400 1600 - 1500 1700 - 1600 1700 - 1600 

4 1300 - 1200 1400 - 1300 1500  - 1400 1600 - 1500 1600 - 1500 

5 nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla nedobehla 

      

hod plnou loptou     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 3,60 m  nad 3,80 nad 4,00 m  nad 4,20m  nad 4,40 m 

2 3,30 - 3,60 3,50 - 3,80 3,70 - 4,00 3,90 - 4,20 4,10 - 4,40 

3 3,00 - 3,30 3,20 - 3,50 3,40 - 3,70 3,60 - 3,90 3,80 - 4,10 

4 3,00 - 2,70 3,20 - 2,90 3,10 - 3,40 3,30 - 3,60 3,50 - 3,80 

5 pod 2,70 pod 2,90 pod 3,10 pod 3,30 pod 3,50 

      

hod  loptičkou     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 17  m nad 19 m nad 21 m nad 23 m nad 25 m 

2 17 - 15 19 - 17 21 - 18 23 - 20 25 - 22 

3 15 - 13 17 - 15 18 - 15 20 - 17 22 - 19 

4 13 - 11 15 - 13 15 - 14 17 - 15 19 - 16 

5 do 13 do 13 do 14 do 15 do 16 

      

skok z miesta      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 1,40 m nad 1,45 m na 1,50 m nad 1,55 m nad 1,60 m 

2 1,40 - 1,30 1,45 - 1,35 1,50 - 1,40 1,55 - 1,45 1,60 - 1,50 

3 1,30 - 1,20 1,35 - 1,25 1,40 - 1,30 1,45 - 1,35 1,50 - 1,40 

4 1,20 - 1,10 1,25 - 1,15 1,30 - 1,20 1,35 - 1,25 1,40 - 1,30 

5 do 1,10 do 1,15 do 1,20 do 1,25 do 1,30 
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skok do diaľky     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 260 cm nad 270 cm nad 280 cm nad 290 cm nad 300 cm 

2 260 - 240 270 - 250 280 - 260 290 - 270 300 - 280 

3 240 - 220 250 - 230 260 - 240 270 - 250 280 - 260 

4 220 - 200 230 - 210 240 - 220 250 - 230 260 - 240 

5 do 200 do 210 do 220 do 230 do 240 

      

ľah - sed      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 25 nad 30 nad 35 nad 40 nad 45 

2 25 - 20 30 - 25 35 - 30 40 - 35 45 - 40 

3 20 - 15 25 - 20 30 - 25 35 - 30 40 - 35 

4 15 - 10 20 - 15 25 - 20 30 - 25 35 - 30 

5 do 10 do 15 do 20 do 25 do 30 

      

Člnkový beh      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 14 s do 13,5 s do 13 s do 12,5 s do 12 s 

2 14,5 14 13,5 13 12,5 

3 15 14,5 14 13,5 13 

4 15,5 15 14,5 14 13,5 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 

 
Klasifikácia výkonov - testy 

Chlapci      

      

Beh na 50m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 10s do 9,5 s do 8,5 s do 8,0 s do 7,8 

2 11 10,5 9,5 8,5 8,3 

3 12 11,5 10,5 9 8,8 

4 13 12,5 11,5 9,5 9,3 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 

      

Beh na 60m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 11,5s do 11 s do 10,0s do 9,5s do 9,3 

2 12,5 12 11 10 9,8 

3 13,5 13 12 11 10,8 

4 14,5 14 13 12 11,8 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 
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Beh na 150m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 32 s do 31 s do 28 s do 26 s do 25 s 

2 33,5 32,5 29,5 27,5 26,5 

3 35 34 31 29 28 

4 36,5 35,5 32,5 30,5 29,5 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 

      

Beh na 300m      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 68 s do 62 s do 57 s do 55 s do 52 s 

2 73 67 62 60 57 

3 78 72 67 65 62 

4 83 75 72 70 67 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 

      

Beh na 1000m     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 5:25 do 5:15 do 5:05 do 4:55 do 4:45 

2 5:35 5:25 5:15 5:05 4:55 

3 5:45 5:35 5:25 5:15 5:05 

4 5:55 5:40 5:35 5:25 5:15 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 

      

      

12min. beh      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 1700 m nad 1900 m nad 2000 m nad 2100 nad 2300 m 

2 1600 1800 1900 2000 2200 

3 1500 1700 1800 1900 2100 

4 1400 1600 1700 1800 2000 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 

      

hod loptičkou     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 30 m nad 32 m nad 34 m nad 36 m nad 38 m 

2 24 26 28 30 32 

3 18 20 22 24 26 

4 14 16 18 20 22 

5 menej 14 menej 16 menej 18 menej 20 menej 22 
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hod plnou loptou     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 410 cm nad 440 cm nad 470 cm nad 500 cm nad 530 cm 

2 380 410 440 470 500 

3 350 380 410 440 470 

4 320 350 380 410 440 

5 menej 320 menej 350 menej 380 menej 410 menej 440 

      

skok z miesta      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 160 cm nad 170 cm nad 175 cm nad 180 cm nad 185 

2 150 160 165 170 175 

3 140 150 155 160 165 

4 130 140 145 150 155 

5 menej 130 menej 140 menej 145 menej 150 menej 155 

      

skok do diaľky     

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 nad 290 cm nad 310 cm nad 330 cm nad 340 cm nad 350 cm 

2 270 290 310 320 330 

3 250 270 290 300 310 

4 230 250 270 280 290 

5 menej 230 menej 240 menej 270 menej 280 menej 290 

      

ľah - sed      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 30 35 40 45 50 

2 25 30 35 40 45 

3 20 25 30 35 40 

4 15 20 25 30 35 

5 menej 15 menej 20 menej 25 menej 30 menej 35 

      

šplh na tyči      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 pod 20 s 4,5m pod 15 s 4,5m pod 10 s 4,5m pod 9 s 4,5m pod 8 s 4,5m 

2 4,5 20 s 4,5 m 15 s 4,5m 15 s 4,5 15 s 4,5 

3 3 3 3 3 3 

4 2 2 2 2 2 

5 menej 2 menej 2 menej 2 menej 2 menej 2 
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výdrž v zhybe      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1         nad 38 s 

2         30 

3         22 

4         14 

5           

      

Člnkový beh      

Známka 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 do 13 s do 12,5 s do 12 s do 12 s do 11,5 s 

2 13,5 13 12,5 12,5 12 

3 14 13,5 13 13 12,5 

4 14,5 14 13,5 13,5 13 

5 nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol nedobehol 
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C. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI (ŠVVP) 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 

55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z a Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v základnej škole (príloha č. 2 MP č. 22/2011 s účinnosťou od 1. mája 2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy), závery poradenského centra a individuálne vzdelávacie 

programy. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje 

práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Pri priebežnom hodnotení učiteľ zohľadňuje 

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. 

 

Zásady a kritériá hodnotenia:  

- Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka sa učiteľ riadi závermi a odporúčaniami 

poradenského zariadenia. 

 - Pri hodnotení učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň 

zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka. Žiakovu snahu 

ocení, povzbudzuje ho.  

- Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť a systematickosť pri príprave.  

- Hodnotenie žiakov sa zohľadňuje buď navýšením času pri písomnej forme (uprednostniť 

testovú formu s udaním možností, resp. otvorené otázky s uvedením stručnej odpovede – 

slovo/slovné spojenie) a zohľadnením hodnotenia v ústnej forme, prípadne úľavami na 

aktivite počas vyučovania.  

- Učiteľ môže kombinovať rôzne formy skúšania napr. písomné preverovanie vedomostí s 

následným ústnym doskúšavaním, poskytnutie otázok, okruhov skúšania, aby sa žiak mohol 

systematicky pripravovať atď.  

- Žiaci s IVVP môžu pri písomných prácach používať určené kompenzačné pomôcky (gram. 

tabuľky, prehľady skloňovania, tabuľky...). Odporúčané kompenzačné pomôcky si pravidelne 

nosí na vyučovanie a pracuje s nimi.  

- Pri tvorbe kontrolných testov a tematických testov sa učiteľ riadi závermi a odporúčaniami 

uvedenými v správe z vyšetrenia poradenských zariadení . U žiaka sa rešpektuje individuálne 

tempo a teda môže mať pri testovaní k dispozícii dlhší čas.  

- Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) píše diktáty 

(kontrolné, cvičné) formou doplňovacieho cvičenia (zameraného na skúšaný pravopisný jav), 

resp. formou skráteného diktátu. Pri veľkom počte chýb, diktát učiteľ nehodnotí známkami, 

ale vyčísli počet chýb.  

- Pri písaní písomných slohových prác žiaci s vývinovými poruchami učenia majú možnosť 

písať slohovú prácu na počítači v programe Word.  

- pri prezentácii projektov učiteľ žiaka hodnotí podľa vopred stanových kritérií na hodnotenie 

projektov a prezentácií, avšak prihliada na jeho psychický a fyzický zdravotný stav a 

zdravotné znevýhodnenie, ak má vplyv na úroveň práce žiaka. Učiteľ hodnotí predovšetkým 
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poznatky a zručnosti žiaka, nie úroveň jazykového prejavu, prihliada na jeho svedomitosť a 

vynaložené úsilie. 

- Učiteľ pri práci so začlenenými žiakmi (aj nadanýmí) dôraz kladie na diferenciáciu úloh a 

individuálne pracovné tempo. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným 

znevýhodnením rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Zadávať 

také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť.  

- Postupovať podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov vývinovými poruchami učenia 

schválené MŠVVaŠ SR pod číslom CD-2016-14674/20281:15-10F0 s platnosťou od 1. 

septembra 2016 a podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami aktivity a 

pozornosti, schválené MŠVVaŠ SR dňa 03.08.2017 pod číslom 2017/10211-2:10G0 s 

platnosťou od 1. septembra 2017. Obsah vzdelávania je rovnaký ako obsah vzdelávacích 

oblastí príslušných predmetov pre ŠVP a ŠkVP. 

 

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony dieťaťa, 

ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny dieťa nemá možnosť splniť 

alebo vykonať ich lepšie.  

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania využívať aj slovné hodnotenie.  

 

Vzdelávacie oblasti sú doplnené o oblasť Špeciálnopedagogická podpora, do ktorej sú 

zaradené špecifické vyučovacie predmety: individuálna logopedická intervencia, rozvíjanie 

špecifických funkcií, terapeutické a korektívne cvičenia Hodnotenie žiakov v uvedených 

predmetoch je veľmi špecifická záležitosť. Predmety majú terapeutické a reedukačné 

zameranie (nie edukačný obsah), ktorého cieľom je odstrániť alebo zmierniť individuálne 

narušenia, čo nie je možné klasifikovať ani hodnotiť. Vzhľadom k tomu, že pre tieto predmety 

existujú len rámcové učebné osnovy a nie je možné vymedziť presné výkonové štandardy, ich 

výkon nemožno ohodnotiť bodovaním, či percentami. Je možné hodnotiť iba snahu a 

spoluprácu žiaka, na čo využívame odtlačok pečiatky, motivačnú ústnu alebo písomnú 

pochvalu. Podľa aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie žiakov ZŠ článok 3, ods. 13 

sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza slovo absolvoval/neabsolvoval.  

 

Doložka vysvedčenia 

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. 
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D. ŠPECIFIKÁ HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV ŽIAKOV  

S MENTÁLNYM  POSTIHNUTÍM  

 

 

Kritériá hodnotenia v predmetoch 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia (forma hodnotenia, 

pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa 

vyjadrujú slovne). 

Stupne klasifikácie: 

 1 – výborný,  

2 – chválitebný,  

3 – dobrý,  

4 – dostatočný,  

5 – nedostatočný. 

 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až deviaty 

ročník vo variante A môže hodnotiť slovne stupňami: 

a. dosiahol veľmi dobré výsledky,   

b. dosiahol dobré výsledky, 

c. dosiahol uspokojivé výsledky, 

d. dosiahol neuspokojivé výsledky. 

e.  

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až desiaty 

ročník vo variante B a C môže hodnotiť slovne stupňami: 

a. dosiahol veľmi dobré výsledky,  

b. dosiahol dobré výsledky, 

c. dosiahol uspokojivé výsledky, 

d. dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

Pedagóg hodnotí písomné práce žiakov, ústne odpovede žiakov i výsledky ich pracovnej činnosti. 

Metódu hodnotenia zvolí po zvážení jej vhodnosti resp. nevhodnosti vzhľadom na stupeň postihnutia 

žiaka. 

 

Slovenský jazyk a literatúra  
 

Hodnotí sa stupňami klasifikácie. 

1.ročník - písomné práce, diktáty, reprodukcia textu, dodržanie správneho tvaru písmen, dodržanie 

správnosti spájania písmen, prepis a odpis textu, technika čítania. 

2.-4. ročník 

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa v 2. – 4. ročníku môžu pravidelne písať cvičenia a 

pravopisné cvičenia zamerané na upevňovanie preberaného učiva. Hodnotí sa technika čítania, čítanie 

s porozumením, reprodukcia textu. 

 

ISCED 1 
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5.-9. ročník  

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa v 5.-9. ročníku môžu pravidelne písať- písomné práce, 

diktáty, pravopisné cvičenia, projekty. Hodnotí sa technika čítania, čítanie s porozumením, 

reprodukcia textu. 

Hodnotiaca stupnica pre diktáty v prvom ročníku je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. Ten 

hodnotiacu stupnicu zostaví s ohľadom na náročnosť a rozsah textu. 

      Slovenský jazyk a literatúra  
Testy a písomné previerky  Diktáty  
100 % - 90 % = 1 
89 % - 75 % = 2 
74 % - 50 % = 3 
49 % - 25 % = 4 
24 % - 0% = 5 

0– 2 chyby = 1 
3– 5 chýb = 2 
6– 8 chýb  = 3 
9- 11 chýb = 4 
12- viac = 5 

 

 

Matematika 
 

Hodnotí sa stupňami klasifikácie. 

1.ročník 

Hodnotí sa správnosť dodržania tvaru číslic, poznanie  geom. útvarov, základné počtové operácie 

(sčítanie, odčítanie), riešenie jednoduchých slovných úloh. 

2.-9. ročník 

Písomná práca môže byť zaradená aj po ukončení preberania jednotlivých tematických celkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecné učenie, Vlastiveda, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska 

náuka 

 
Hodnotí sa stupňami klasifikácie. 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami. 

Žiak je z predmetov skúšaný ústne, písomne (písomne - prevažne po prebratí  tematického celku) 

a prakticky (prezentovanie vlastných projektov) od 1. ročníka. 

 

Informatická výchova (Informatika) 

Hodnotí sa slovne. Žiak je z predmetu skúšaný ústne a prakticky. Žiaka učiteľ hodnotí komplexne, 

objektívne s prihliadnutím na jeho individuálne osobitosti.  

 

 

Etická a náboženská výchova 

 
Na hodine etickej a náboženskej výchovy žiakov hodnotíme slovne.  

Matematika 
Testy, školské úlohy 
100 % - 90 % = 1 
89 % - 75 % = 2 
74 % - 50 % = 3 
49 % - 25 % = 4 
24 % - 0% = 5 
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Žiaka na etickej a náboženskej výchove učiteľ hodnotí komplexne, objektívne s prihliadnutím na jeho 

individuálne osobitosti.  

 

Pracovné vyučovanie 

 
Hodnotíme stupňami klasifikácie. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a 

usmerniť jeho osobnostný vývoj.  

Hodnotíme - práce žiakov, projekty a ich prezentovanie, aktivitu na vyučovacích hodinách, čistotu 

výrobkov, presnosť pri práci, úprava pracovného miesta, dodržanie pracovného postupu, poznanie 

zákl. materiálov a pracovných techník, úroveň sebaobslužných činností. 

 

Svet práce 

 
Hodnotíme slovne. Hodnotíme - práce žiakov, projekty a ich prezentovanie, aktivitu na vyučovacích 

hodinách, úroveň sebaobslužných činností, uprednostňuje sa ústne skúšanie.  

 

Výtvarná výchova 

 
Hodnotíme slovne, aktivitu na vyučovacích hodinách, čistotu výrobkov, presnosť pri práci, úprava 

pracovného miesta, poznanie zákl. materiálov a výtvarných techník.  

 

Hudobná výchova 

 
Hodnotíme slovne, aktivitu na vyučovacej hodine, úroveň hudobného prejavu. 

 

Telesná výchova (Telesná a športová výchova) 

 
Hodnotíme slovne, aktivitu na vyučovacej hodine, pohybovú koordináciu, postoj k pohybovej aktivite. 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Hodnotíme slovne, správnu výslovnosť žiakov, rozsah slovnej zásoby. 

 

Rozvíjanie grafomotických zručností  

Hodnotíme slovne, dodržanie predpísaného tvaru, úpravu a čistotu pracovných listov, správny úchop 

písadla, správne sedenie. 
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E. SYSTÉM HODNOTENIA SPRÁVANIA ŽIAKOV 

 
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a školský poriadok a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných 

previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá správania a 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. 

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. 

 

 

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi 

udeliť pochvalu alebo iné ocenenie: 

- pochvala TU  

- pochvala RŠ  

 

V rámci priebežného hodnotenia správania žiakov budeme využívať výchovné opatrenia na 

posilnenie disciplíny:  

- napomenutie TU  

- pokarhanie TU  

- pokarhanie RŠ  

 

Pozitívne aj negatívne prejavy správania sa priebežne zapisujú v klasifikačnom zázname a v 

žiackej knižke. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, je potrebné prijať opatrenia na 

zabezpečenie disciplíny. V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia 

školského poriadku sa nemusí v odôvodnených prípadoch dodržať hierarchia výchovných 

opatrení. Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku 

sa posudzuje individuálne. 

Udeleniu pokarhania RŠ predchádza prerokovanie v PR a preukázateľné informovanie 

zákonného zástupcu o problémoch v správaní žiaka. 
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Systém hodnotenia je súčasťou iŠkVP.  

Bol prerokovaný a odsúhlasený v pedagogickej rade školy dňa 28.08.2019 

 

 

 

 

 

Príloha:  

 Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – č. 2011-

3121/12824:4-921. 

 Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie  

 

 

 

 

 

Trnovec nad Váhom,  dňa 28.08.2019                                                       Mgr. Miriam Žigová                     

poverená výkonom funkcie  

riaditeľka školy 


