
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – ISCED II 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci v každom ročníku hodnotení  na 

vysvedčení známkou.  Známka zahŕňa vedomosti  zo všetkých troch zložiek: 

slovenského jazyka (gramatiky), literatúry a slohu. 

V slovenskom jazyku a literatúre sú žiaci hodnotení: 

a) z písomných prác 

– krátkych písomných previerok, päťminútoviek 

– tematických previerok 

– predpísaných písomných prác (diktáty, slohové práce) 

b) z ústnych odpovedí 

c) z iných aktivít rozvíjajúcich samostatnú a tímovú prácu žiakov  

(projekty, prezentácie, referáty, praktické činnosti ...) 

d) zo školských a mimoškolských činností podporujúcich rozvoj kompetencií 

žiaka v oblasti súvisiacej s daným vyučovacím predmetom  

(olympiády, súťaže, účasť v programoch, príspevky v časopisoch a pod.) 

Hodnotenie diktátov  (stupnica je rovnaká pre ročníky 5 - 9) 

0 – 1 chyba       1 

2 – 3 chyby       2 

4 – 7 chýb        3 

8 – 10 chýb      4 

11 a viac chýb 5 

Poznámka: 

- rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu 

- chyba v interpunkcii sa počíta toľkokrát, koľkokrát sa vyskytuje v texte 

- všetky chyby majú rovnakú hodnotu 

- na javy, ktoré sa žiaci neučili, učiteľ upozorní ( napr. písanie  čiarky) 

Počet predpísaných diktátov po ročníkoch 

5. ročník         4 

6. ročník         4 

7. ročník         4 

8. ročník         4 

9. ročník         4 

Hodnotenie testov, tematických previerok 

100 - 90 %     1 

  89 - 80 %     2 

  79 - 55 %     3 

  54 - 35 %     4 

  34 -   0 %      5 

 



Hodnotenie písomných slohových prác 

28 - 26  bodov        1 

25 - 21  bodov       2 

20 - 14  bodov       3 

13 -   9  bodov        4 

  8 -   0  bodov       5 

Slohové práce sa hodnotia podľa týchto kritérií: 

1. vonkajšia forma (celková úprava)    max. 4b 

2. vnútorná forma        max. 20b 

- obsah             max. 4b 

- kompozícia    max. 4b 

- jazyk                max. 4b 

- pravopis          max. 4b 

- štýl                   max. 4b 

3. celkový dojem    max. 4 b 

Spolu maximum:  28 bodov 

 

Počet predpísaných slohových prác po ročníkoch: 

5. ročník – 1 

6. ročník – 2 

7. ročník – 2 

8. ročník – 2 

9. ročník – 2 

 

Stupnicu ostatných písomných prác si volí každý vyučujúci individuálne. 

 

 

DEJEPIS –  ISCED II 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. 

Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 

zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne 

odpovede, písomné práce po jednotlivých tematických celkoch, 2 projekty a prístup 

žiaka k vyučovaciemu predmetu (2x počas školského roka). Pod prístupom žiaka 

k vyučovaciemu predmetu rozumieme: nosenie a úpravu pomôcok, vypracovanie 

domácich úloh a cvičení, aktivitu na hodinách. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri 

hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu – Metodický pokyn na hodnotenie č. 22/2011, vydaný MŠ SR 

v Bratislave. Hodnotiť sa bude známkou. 



Písomné práce budú hodnotené podľa stupnice: 

100 % - 90 %  - výborný 

89,9 % - 75 % - chválitebný 

74,9 % - 50 % - dobrý 

49,9 %- 25 % - dostatočný 

24,9 % - 0%   - nedostatočný 

 

 Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný 

 2 – chválitebný 

 3 – dobrý 

 4 – dostatočný 

 5 – nedostatočný 

 

ANGLICKÝ JAZYK – ISCED II 

 

Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie. 

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, písomná odpoveď. 

 

Kritériá hodnotenia žiaka v predmete anglický jazyk 

Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny 

prejav a rozhovory. Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto 

aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a 

štruktúra odpovede. Hodnotenie žiaka zahŕňa nasledovné formy a metódy 

overovania požiadaviek na jeho vedomosti a zručnosti:  

 písomné – didaktický test a previerka zo slovnej zásoby v každom tematickom 
celku, projektová práca podľa dohody s vyučujúcou vyplývajúcej z TVVP – 
najmenej 2 počas školského roka, päťminútovky, kontrolná písomná práca, 

 ústne – slovná zásoba, situačný rozhovor, reprodukcia textu, prezentácia 
projektu, opis obrázka – najmenej 2 ústne odpovede za polrok.   

 

Výsledná klasifikácia žiaka v anglickom jazyku zahŕňa:  

 sumatívne hodnotenie – odvíja sa od miery zvládnutia základného učiva 
definovaného v obsahovom a výkonom štandarde, 

 formatívne hodnotenie – preveruje schopnosť žiaka uplatňovať získané 
vedomosti, 



 zručnosti pri riešení konkrétnych úloh, 
o účasť v súťažiach v rámci predmetu, 
o schopnosť komunikácie a spolupráce pri riešení úloh v skupine, 
o pripravenosť. 

 

Hodnotenie ústneho skúšania žiaka: 

Žiak:  

Stupeň výborný (1) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 90%, 

 primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, 

 k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo, 

 používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú 
zásobu, 

 vyjadruje sa plynulo, súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť 
a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné, 

 výpoveď je takmer gramaticky správna. 
 

Stupeň chválitebný (2) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 75%, 

 primerane reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, 

 používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové 
prostriedky, 

 prejav prerušuje len zriedkavo kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené 
menšímijazykovými nedostatkami, 

 ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 

Stupeň dobrý (3) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 50%, 

 žiak reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný, 

 používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní 
jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu, 

 plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky, žiak je 
schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa, 

 slovná zásoba je primeraná, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce 
výrazy dokáže len sporadicky opísať, 

 gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 

Stupeň dostatočný (4) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 25%, 



 žiak interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, prejav je nesúvislý 
a výpovede nie sú celkom jasné, 

 má obmedzenú slovnú zásobu, používa často nesprávne jazykové 
prostriedky, 

 reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa, 

 slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, 

 časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 

Stupeň nedostatočný (5) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard na menej ako 25%, 

 žiak nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani 
pomocou učiteľa, 

 používa nevhodnú slovnú zásobu, nie je schopný vyjadriť sa samostatne 
a súvislo, 

 prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie 
odpovedať na otázky, 

 neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu, 

 množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 
 

Hodnotenie písomného skúšania žiaka 

Jednotlivé formy písomného skúšania slúžia na overenie osvojených vedomostí 

a zručností žiaka, pričom sa vychádza zo stanovených vzdelávacích výstupov 

v témach jednotlivých tematických celkov. 

Jednotlivé úlohy v testoch, previerkach zo slovnej zásoby a písomných prácach sa 

bodujú a následne percentuálne vyhodnocujú. Hodnotenie diktátu je odstupňované 

podľa počtu chýb. 

100 – 90 výborný (1) 

89 – 75 chválitebný (2) 

74 – 50 dobrý (3) 

49 – 25 dostatočný (4) 

24 – 0  nedostatočný (5) 

 

 

NEMECKÝ JAZYK – ISCED II 

 

Metódy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie. 

Prostriedky hodnotenia: ústna odpoveď, písomná odpoveď. 

 



Kritériá hodnotenia žiaka v predmete nemecký jazyk 

Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny 

prejav a rozhovory. Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto 

aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a 

štruktúra odpovede. Hodnotenie žiaka zahŕňa nasledovné formy a metódy 

overovania požiadaviek na jeho vedomosti a zručnosti:  

 písomné – didaktický test a previerka zo slovnej zásoby v každom tematickom 
celku, päťminútovky, kontrolná písomná práca  

 ústne – situačný rozhovor, reprodukcia textu, opis obrázka – najmenej 2-krát 
za polrok   

 

Výsledná klasifikácia žiaka v nemeckom jazyku zahŕňa:  

 sumatívne hodnotenie – odvíja sa od miery zvládnutia základného učiva 
definovaného v obsahovom a výkonom štandarde, 

 formatívne hodnotenie – preveruje schopnosť žiaka uplatňovať získané 
vedomosti, 

 zručnosti pri riešení konkrétnych úloh, 
o účasť v súťažiach v rámci predmetu, 
o schopnosť komunikácie a spolupráce pri riešení úloh v skupine, 
o pripravenosť. 

 

Hodnotenie ústneho skúšania žiaka: 

Žiak:  

Stupeň výborný (1) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 90%, 

 primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou, 

 k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo, 

 používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú 
zásobu, 

 vyjadruje sa plynulo, súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť 
a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné, 

 výpoveď je takmer gramaticky správna. 
 

 

Stupeň chválitebný (2) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 75%, 

 primerane reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, 



 používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové 
prostriedky, 

 prejav prerušuje len zriedkavo kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené 
menšímijazykovými nedostatkami, 

 ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 

Stupeň dobrý (3) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 50%, 

 žiak reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný, 

 používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní 
jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu, 

 plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky, žiak je 
schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa, 

 slovná zásoba je primeraná, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce 
výrazy dokáže len sporadicky opísať, 

 gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 

Stupeň dostatočný (4) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard najmenej na 25%, 

 žiak interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, prejav je nesúvislý 
a výpovede nie sú celkom jasné, 

 má obmedzenú slovnú zásobu, používa často nesprávne jazykové 
prostriedky, 

 reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa, 

 slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, 

 časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 

Stupeň nedostatočný (5) 

 ovláda obsahový a výkonový štandard na menej ako 25%, 

 žiak nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani 
pomocou učiteľa, 

 používa nevhodnú slovnú zásobu, nie je schopný vyjadriť sa samostatne 
a súvislo, 

 prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie 
odpovedať na otázky, 

 neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu, 

 množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 
 

Hodnotenie písomného skúšania žiaka 

Jednotlivé formy písomného skúšania slúžia na overenie osvojených vedomostí 

a zručností žiaka, pričom sa vychádza zo stanovených vzdelávacích výstupov 

v témach jednotlivých tematických celkov. 



Jednotlivé úlohy v testoch, previerkach zo slovnej zásoby a písomných prácach sa 

bodujú a následne percentuálne vyhodnocujú.  

100 – 90 výborný (1) 

89 – 75 chválitebný (2) 

74 – 50 dobrý (3) 

49 – 25 dostatočný (4) 

24 – 0  nedostatočný (5) 

 

 

RUSKÝ JAZYK – ISCED II 

 

Hodnotenie predmetu  

Pri hodnotení sa bude posudzovať to, čo žiaci ovládajú, nie čo sa im nedarí. Na 

kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a 

objektívneho hodnotenia. 

 

V predmete posudzujeme a hodnotíme: 

 samostatnosť 

 tvorivosť 

 iniciatívnosť 

 logické postupy 

 zlepšenie jazykových zručností žiaka oproti predchádzajúcemu klasifikačnému 
obdobiu 
 

Učiteľ hodnotí činnosť žiaka na hodinách podľa práce a aktivity, výsledky testov a 

diktátov 

 

Stupnica hodnotenia previerok: 

100% - 90% - 1 

89% - 75% - 2 

74% - 50% - 3 

49% - 25% - 4 

24% - 0% - 5 

 



Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 

0 - 1 chyba - 1 

2 - 3 chyba - 2 

4 - 7 chyba - 3 

8 - 10 chyba - 4 

11 a viac 

chýb 

- 5 

 

 

Projekt sa hodnotí z dvoch hľadísk: 

1. Hodnotí sa obsah, forma, gramatická správnosť projektu (známka) 

2. Hodnotí sa prezentovanie projektu žiakom (známka) 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA – ISCED II 

 

Predmet občianska náuka klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušnými 

metodickými pokynmi. Hodnotíme osvojenie základných pojmov, zručností a postojov 

stanovených štandardami. 

Podklady na hodnotenie získava učiteľ rôznymi metódami, formami a prostriedkami. 

 

 

Zdrojom hodnotenia sú: 

- ústne odpovede žiaka, v ktorých sa bude hodnotiť stupeň získaných vedomostí a 

zručností 

- písomné formy hodnotenia 

- hodnotenie praktických úloh – literárne práce, prezentácie, projekty a iné praktické 

úlohy 

- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

 

Hodnotenie písomných prác – 100 % - 90 %      1 

           89 % -  75 %       2 

           74 % -  50 %       3 

           49 %-   20 %       4 

           19 % -   0 %        5  



 

 

 
HUDOBNÁ VÝCHOVA – ISCED II 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiaka je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Bude 
realizovaná v súlade s Metodickými pokynmi č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy.  
 
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie 
a to nasledovným spôsobom: 
a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov 

prejavov žiaka na vyučovacích hodinách, má hlavne motivačný charakter; učiteľ 
zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho aktuálny 
psychický i fyzický stav, rešpektuje sa výkonový štandard a kľúčové kompetencie 
v jednotlivých oblastiach, používajú sa sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka. 
Pri hodnotení sa uplatňuje voči žiakom primeraná náročnosť pričom sa budú 
zohľadňovať ich individuálne osobitosti.  

b) celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a na konci 
druhého polroka školského roka; a vyjadruje objektívne zhodnotenie úrovne 
vedomostí, zručností a návykov žiaka v danom vyučovacom predmete. Pri 
hodnotení uplatňuje učiteľ voči žiakom primeranú náročnosť pričom zohľadňuje ich 
individuálne osobitosti. Cieľom je dôraz na nonkognitívnu zložku výchovno-
vzdelávacieho procesu s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu 
a sebareflexiu osobnosti žiaka a kultivovanie jeho citu, porozumenia a solidarity 
pre ochranu prírody i kultúrnych hodnôt. Dôležitou súčasťou je utváranie vlastných 
postojov prostredníctvom rozmanitých činností.  

 
Systém kontroly a hodnotenia žiakov pri verbálnej komunikácii – kritéria 
hodnotenia: 
Pri verbálnej komunikácii kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňovať 
prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo 
určenia konkrétneho žiaka učiteľom (na predchádzajúcej hodine). Pri verbálnej 
kontrole zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou 
časťou vzdelávacieho štandardu. – hodnotiť známkou. Kritériá hodnotenia sú 
vypracované v súlade s kompetenciami.  
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, 

- 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. 

 
Systém kontroly a hodnotenia žiakov v písomnej forme – kritéria hodnotenia: 
Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 
prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných 
učebných tém v časovom limite 15 - 20 min v rozsahu 15 - 20 otázok zostavených 
podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie známkou na základe 
percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 100% - 90% 1 (výborný) 
  89% - 75% 2 (chválitebný) 
  74% - 50 % 3 (dobrý) 
  49% - 25% 4 (dostatočný) 
  24% - 0% 5 (nedostatočný) 

 
 
 
 
 

Stupeň hodnotenia Opis kritérií 

Výborný žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

 je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, 
prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje 
osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

 úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom 
prejave, 

 dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na 
hudobné umenie, 

 má aktívny záujem o hudobné umenie, 

 individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne 
a aktívne realizuje v ostatných hudobných činnostiach, 

Chválitebný žiak spĺňa kritériá: 

 je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

 menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a 
kolektívnom prejave, 

 potrebuje sústavnú pomoc učiteľa, 



Dobrý žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

 chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

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

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

Nedostatočný žiak nespĺňa kritériá. 

 
 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – ISCED II 

VÝCHOVA UMENÍM – ISCED II 

TELESNÁ VÝCHOVA – ISCED II 

ETICKÁ VÝCHOVA – ISCED II 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA – ISCED II 

 

Uvedené predmety sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa z týchto predmetov 

uvádza „absolvoval(a)“. 

 


