
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém hodnotenia žiakov 

Základnej školy Janka Kráľa Liptovský  Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstránení nedostatkov. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka, jeho pokrok vo vzdelávaní a zároveň využijeme 

hodnotenie na motiváciu žiakov k aktívnemu učeniu. Uvedomujeme si, že maximálna 

objektivita v procese hodnotenia prispieva k utváraniu pozitívnej klímy, vytvára dobré 

vztahy medzi žiakmi ale aj medzi žiakom a učiteľom. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálymi výchovno – vzdelávacími  

potrebami budeme brať do úvahy možný vply zdravotného znevýhodnenia žiaka na 

jeho školský výkon. 

Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje a zjedno- 

cuje všetky údaje o hodnotení a klasifikácii žiakov na ZŠ J. Kráľa v Liptovskom 

Mikuláši. 

Systém hodnotenia je rozdelený na: 

A. Systém hodnotenia prospechu pre I. stupeň – ( ISCED 1 ) 

B. Systém hodnotenia prospechu pre II. stupeň – ( ISCED 2 ) 

C. Systém hodnotenia správania. 

 

Všeobecné pavidlá hodnotenia a klasifikácie 

 

     Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 –R 

na hodnotenie a kalsifikáciu žiakov základnej školy platného od 1. mája 2011. 

http:/ /www.minedu.sk/data/USERDATA/ Legislatíva/RezortnePredpisy/2011/22 

metodický pokyn 2011 hodnotenie%20ZS.rtf 

Tento dokument dopĺňa a upresňuje Metodický pokyn č. 22/2011-R- vydaný  

MŠVVaŠ SR. 

So systémom hodnotenia sú oboznámení: 

- pedgogickí a odborní zamestnanci  na PR 

- všetci žiaci školy na triednickej hodine a na prvej vyučovacej hodine každého  

vyučovacieho predmetu sú žaci oboznámení s pravidlami hodnotenia a klasifikácie 

príslušným vyučujúcim 

- rodičia na plenárnej schôdzi ZRPŠ a podľa potreby a záujmu rodičov aj  

individuálne v rámci dohodnutých konzultácií. 

Dokument je umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste pre každého. 

K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť: 

- pedagogickí a odborní zamestnanci prostredníctvom metodických orgánov 

- rodičia prostredníctvom triednych dôverníkov 

- žiaci prosstredníctvom žiackeho parlamentu. 

Opodstatnené návrhy budú prejednané na pedagogickej rade. 

Cieľom interného predpisu je usmerniťpostup pedagogickcý zamestnacov pri 

hodnotení a klasifikácii žiakov na základe príslušných právnych predpisov platných  

v čase ich vydania. 

 



Systémom hodnotenia sa riadia záväzne všetci pedagogickí zamestnanci. 

Zásady hodnotenia a klasifikácie sa vzťahujú na hodnotenie a klasifikáciu výchovno – 

vzdelávacích výsledkov v študijných predmetoch, správaní, klasifikáciu celkového 

prospechu žiaka, ukladaní výchovných opatrení, určovaní postupu do vyššieho 

ročníka, klasifikácie žiaka s vývinovými poruchami učenia. 

 

Predmetom hodnotenia 

Predmetom hodnotenia vo výchovno – vzdelávacom procese sú najmä učebné 

výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať 

a správanie žiaka podľa školského poriadku. 

 

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podporty zdravého rozvoja osobnosti 

žiaka. 

 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

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

 

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. 

 

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 činnostiach 

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. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka 

získavá učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a) sústavných diagnostickým pozorovaním žiaka 

b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

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

a didaktickými testami, uplatňuje aj metódy menej riadené – referáty, projekty, 

dotazníky, pozorovania, analýzou výsledkov rôznych činností žiaka 



d) konzultáciami s ostaatnými pedagógmi a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami školy a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

e) rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

 

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 na to, 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 sa 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. 

Vyučujúci jednotlivých predemtov 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 PR a v prípade 

mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne 

preukázateľným spôsobom  o tejto skutočnosti informujú zákonného zátupcu žiaka. 

Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ konkrétneho predmetu. 

Hodnotí podľa kritérií uvedených v tomto dokumente, s ktorým zoznámi žiakov 

preukázateľným spôsobom na začiatku školského roka. 

Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených javov a výjkonov.Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakov výsledok 

ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafickcý prác a praktickcýh činností 

oznámi a predloží žiakovi k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii a hodnotení žiaka v klasifikačnom 

zázname,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.  Zákonní zástupcovia majú možnosť 

informovať sa o prospechu a správaní dieťaťa osobne po vzájomnej dohode 

s vyučujúcim v mimovyučovacom čase, v prípade v čase konzultácií. 

Žiak je skúšaný ústne, písomne alebo prakticky v polročnom hodnotiacom období 

nejmenej dvakrát z predmetu, ktorý sa vyučuje 1-2 hodiny týždenne a najmenej 

trikrát  z predmetu, ktorý sa vyučuje 3 a viac hodín v týždni. V polročnom 

hodnotiacom období musí byť aspoň jedna skúška ústna pred triedou, s výnimkou 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

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

rok. Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. 

Písomné práce archivuje do konca príslušného školského roka. 



Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede 

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

práce, praktické práce, pohybové činnosti 

c) posúdenie prejavov podľa čl. 2, ods 7 -11 tohto predpisu. 

 

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 

v vyššou týždennou časovou dotáciou 50% odučených hodín aj z iných ako 

zdravotých dôvodov. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 

stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 -  nedostatočný 

 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa pre prvý ročník až štvrtý ročník 

ZŠ môže hodnotiť slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky 

b) dosiahol dobré výsledky 

c) dosiahol uspokojivé výsledky 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 

2  -  uspokojivé 

3  -  menej supokojivé 

4  -  neuspokojivé. 

Požiadavky na prospech žiaka v stupňoch: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné 
osnovy, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva 
požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 
prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 
a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, 
iba s menšími nedostatkami. 

Stupeň 2 (chválitebný) 



Žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné 
osnovy, v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími 
podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a 
praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho 
myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je 
spravidla bez podstatných nedostatkov. Grafický prejav je estetický, bez väčších 
nepresností. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov, 
definícií a zákonitostí, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, nepodstatné 
medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností sa 
prejavujú menšie nedostatky. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou 
pomocou korigovať. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení 
teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a 
zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je v celku správne, nie je vždy 
tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti, grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú 
častejšie nedostatky. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 
medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je 
málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a 
zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri 
využívaní vedomostí na výklad a hodnotenie javov je nesamostatný. V logickosti 
myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho ústny a písomný 
prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov 
jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo 
estetický. Závažné nedostatky a chyby vie žiak s pomocou učiteľa korigovať. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, 
má v nich závažné a značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať požadované 
intelektuálne a motorické činnosti má podstatné nedostatky. V uplatňovaní 
osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa 
vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie 
svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v 
myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správaní, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov 
jeho činnosti a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

 



Systém hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  -  ISCED  I 

  

Hodnotenie žiakov 1. ročník 

Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

známkou. Pri hodnotení práce žiakov prvého ročníka je potrebné uplatňovať 

motivačné prvky, primeranú náročnosť, pedagogický takt, účinné výchovné 

prostriedky, využívať silu pozitívneho hodnotenia i pri drobných výkonoch a úsilí 

žiaka. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností 

a schopností. 

 

Nácvičné diktáty: klasifikujeme podľa stupnice 

Pri vybraných hodnotiacich cvičeniach – odpis, prepis textu, diktát: 

Známka 1 /0-2chyby/, 2 / 3-4 chyby/ 3 / 5-7 chýb/, 4 /8-10chýb/ 5 / 11 a viac/ 

Kontrolná práca: každý gramatický jav hodnotíme jedným bodom. 

Stupnica hodnotenia: 1 / 100 – 95%/, 2 / 94 – 75%/, 3 / 74 – 45%/, 4 / 44- 25%/ 

5 / 24 a menej%/. 

 

Hodnotenie žiakov 2. ročník 

 

Nácvičné diktáty: klasifikujeme podľa stupnice 

Pri vybraných hodnotiacich cvičeniach – odpis, prepis textu, diktát: 

Známka 1 /0-2chyby/, 2 / 3-4 chyby/ 3 / 5-7 chýb/, 4 /8-10chýb/ 5 / 11 a viac/ 

Kontrolná práca: každý gramatický jav hodnotíme jedným bodom. 

Stupnica hodnotenia: 1 / 100 – 95%/, 2 / 94 – 75%/, 3 / 74 – 45%/, 4 / 44- 25%/ 

5 / 24 a menej%/. 

 

Hodnotenie žiakov 3. ročník 

 

Nácvičné diktáty: klasifikujeme podľa stupnice 

Pri vybraných hodnotiacich cvičeniach – odpis, prepis textu, diktát: 

Známka 1 /0-2chyby/, 2 / 3-4 chyby/ 3 / 5-7 chýb/, 4 /8-10chýb/ 5 / 11 a viac/ 

Kontrolná práca: každý gramatický jav hodnotíme jedným bodom. 

Stupnica hodnotenia: 1 / 100 – 95%/, 2 / 94 – 75%/, 3 / 74 – 45%/, 4 / 44- 25%/ 

5 / 24 a menej%/. 

 

Hodnotenie žiakov 4. ročník 

 

Nácvičné diktáty: klasifikujeme podľa stupnice 

Pri vybraných hodnotiacich cvičeniach – odpis, prepis textu, diktát: 

Známka 1 /0-1chyba/, 2 / 2-4 chyby/ 3 / 5-7 chýb/, 4 /8-10chýb/ 5 / 11 a viac/ 

Kontrolná práca: každý gramatický jav hodnotíme jedným bodom. 

Stupnica hodnotenia: 1 / 100 – 95%/, 2 / 94 – 75%/, 3 / 74 – 45%/, 4 / 44- 25%/ 

5 / 24 a menej%/. 



ANGLICKÝ JAZYK   -  ISCED  I 

Anglický jazyk klasifikujeme od 1. ročníka. 

Hodnotíme a klasifikujeme: 

- Komunikačné zručnosti v jazyku ( v potrebnej miera) 

- Jazykové schopnosti 

- Manuálne zručnosti a ich využitie 

- Umelecké a psychomotorické schopnosti 

- Analýza problémov a schopnosti ich riešenia 

- Kontrola hodnotenia, analýza výsledkov vedomostí žiakov bude uskutočnená 

na základe testov. 

Hodnotenie testov bude podľa platného klasifikačného poriadku a to stupnicou od 

1 do 5. 

Stupnica hodnotenia: 

Úspešnosť v % Známka 

100 – 93% 1 

  92 – 77 % 2 

  76  -  55% 3 

  54  -  25% 4 

 24 a menej % 5 

 

Známkou budú hodnotené 

- Práca s textom a slovná zásoba 

- Testy 

- Projekty 

Ústne budú hodnotené: 

- Domáce úlohy 

- Práca s cvičeniami. 

 

PRVOUKA A PRÍRODOVEDA   -  ISCED  I 

Žiaci budú hodnotení priebežne a výsledné hodnotenie bude zohľadňovať 

individuálne tempo a napredovanie žiaka. 

Žiaci 1.  -  4. ročníka budú hodnotení známkou. 

Povinná časť hodnotenia: 

1. Písomná práca – 1 krát za klasifikačné obdobie 

2. Ústna odpoveď  - 1 krát za klasififkačné obdobie 

3. Projektové úlohy  - 1 krát za klasifikačné obdobie 

Voliteľná časť hodnotenia: 

4. Príprava na hodiny – informácie z rôznych encyklopédií, internetu, nosenie si 

pomôcok podľa zadania učiteľa. 

Stupnica hodnotenia testov a písomných prác: 1 / 100 – 95%/, 2 / 94 – 75%/, 3 / 74 – 

45%/, 4 / 44- 25%/, 5 / 24 a menej%/. 

Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe čiastkového hodnotenia 

a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia. 



Hlavný dôraz sa kladie na známku z tematickej previerky alebo testu. Rovnakú váhu 

má známka za ústnu odpoveď. Hodnotenie ďalej ovplyvnia: 

- menšie previerky z aktuálneho učiva, ktorými sa sleduje individuálny pokrok 

žiaka v danom predmete 

- aktivita na hodinách 

- umiestnenie sa v súťažiach. 

Tieto známky majú nižšiu váhu. 

Podmienky klasifikácie: 

- dochádzka 

- minimálne 4 známky za dané klasifikačné obdobie. 

VLASTIVEDA   -  ISCED  I 

Hodnotíme známkou. 

 

Podmienky klasifikácie: 

- aktívna účasť na hodinách 

- pravidelná príprava na hodiny 

- minimálne: 1 ústna odpoveď, 1 projekt za klasifikačné obdobie, písomná 

odpoveď po prrebratí daného tematického celku. 

Stupnica hodnotenia testov a písomných prác: 1 / 100 – 95%/, 2 / 94 – 75%/, 3 / 74 – 

45%/, 4 / 44- 25%/, 5 / 24 a menej%/. 

 

MATEMATIKA   -  ISCED  I 

 

Predmetom hodnotenia vo výchovnovzdelávacom procese sú najmä merateľné 

učebné výsledky žiakov v predmete matematika a to v súlade s požiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, schopnosť osvojené vedomosti používať, 

zručnosti a návyky, usilovnosť... 

Pracovný postup a metódy, ktoré budeme dodržiavať pri hodnotení: 

- v priebehu každej vyučovacej hodiny budeme uplatňovať pozitívnu motiváciu, 

- budeme rozvíjať schopnosť sebahodnotenia, hodnotenia sa navzájom medzi 

spolužiakmi, 

- na hodine budeme využívať rôzne didaktické hry, súťažné úlohy, krátke 

samostatné práce, rôzne súťaže, navodzovať situácie s poskytnutím šasce 

každému žiakovi, 

- oboznámime žiakov i rodičov s používanými metódami a formami práce na 

vyučovacích hodinách, 

- v pravidelných intervaloch budeme hodnotiť vedomostnú úroveň žiakov, 

- zisťovať a hodnotiť budeme predovšetkým to, čo žiak vie, 

- budeme si viesť prehľady o žiakoch v klasifikačných záznamoch. 

 

 

 



Tabuľka hodnotenia vedomostných previerok: 

 

Úspešnosť v % Známka 

100 – 95% 1 

  94 – 75 % 2 

  74  -  45% 3 

  44  -  25% 4 

 24 a menej % 5 

 

Stanovené vedomostné previerky v jednotlivých ročníkoch: 

         Ročník  Počet previerok 

         1.     2 

         2.     5 

         3.     5 

         4.     5 

 

Vedomostné previerky sa píši na začiatku a na konci školského roka a sú definované 

ako vstupné a výstupné. Počas šk. roka sa píšu  štvrťročné, polročné a trištvrteročné. 

V 1. ročníku sa píše polročná a výstupná písomná práca. V každej písomnej práci je 

zadaná úloha z geometrie. Na upevnenie nového učiva sa využívajú krátke práce 

a cvičenia.  

K hodnoteniu a klasifikácii sa využíva aj ústna odpoveď, aktivita na hodine 

a hodnotenie grafického prejavu žiaka.  Vedomostnú úroveň žiakov učiteľ preveruje 

priebežnými samostatnými prácami a cvičeniami. Bude ich hodnotiť známkou. 

Časová dotácia vedomostných previerok je určená zložením triedy a podľa uváženia 

učiteľa. 

 

INFORMATIKA   -  ISCED  I 

Hodnotenie: 

- motivačné hodnotenie – známkovaná aktivita žiakov známkou 1 za výnimočnú 

prácu 

- kontrolné hodnotenie – hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, 

hodnotenie projektov. 

Podmienky klasifikácie: 

- aktívnas účasť na vyučovacích hodinách 

- pravidelná príprava na vyučovanie. 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE   -  ISCED  I 

HUDOBNÁ VÝCHOVA           - ISCED  I 

TELESNÁ VÝCHOVA            - ISCED  I 

PRACOVNÉ VYUĆOVANIE  - ISCED I 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA         - ISCED I 

ETICKÁ  A NÁBOŹENSKÁ VÝCHOVA – ISCED I 

Všetky tieto predmety hodnotíme slovne podľa Metodického pokynu 22/2011: 

Stupeň  dosiahol veľmi dobré výsledky 



Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým 

podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy 

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

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

kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po 

predchádzajúcom návode učiteľa.  Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické 

operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické vedomosti 

a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo 

vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje 

pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. 

Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. 

Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne. 

 

Stupeň  dosiahol dobré výsledky 

Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

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

s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických 

a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, 

hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi 

učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku.  Občas potrebuje 

usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj  písomný 

prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.  

 

Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky 

Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje 

poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú  nedostatky. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, 

podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny 

a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav 

je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov 

jeho činností je uspokojivá. 

 

Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže 

ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti 

uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. 

Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné 



nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, 

kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


