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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov na primárnom stupni vzdelávania 

„Vytvárať príležitosti všetkým uplatniť sa tam, kde sa cítia silní a učiť sa v rôznych situáciách cez 

zážitok a sebaskúsenosť. Schopnosť reflektovať, čiže zastaviť sa, premýšľať a rozprávať sa je spôsob 

ako objaviť svoje zdroje a potenciál, ale aj priestor pre zlepšenie či výzvy dopredu.“  

Na ceste k inkluzívnej škole, Z. Krnáčová, V. Križo 

Hodnotenie a sebahodnotenie žiaka vytvára podmienky na rozvoj každého žiaka. 

Zohľadňuje jeho potenciál a individuálne potreby tak, aby profitoval zo vzdelávania v maximálne 

možnej miere v kognitívnej, hodnotovo-postojovej, fyzickej, emocionálnej, sociálnej a duchovnej 

oblasti, osobitne v prípade, ak pochádza zo znevýhodneného prostredia alebo má individuálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo znevýhodnenia alebo všeobecného intelektového 

nadania. 

Vykonáva sa podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete:  

a) priebežne počas školského roka a  

b) súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka.  

V triedach 1. ročníka sa priebežné a súhrnné hodnotenie vykonáva formou slovného hodnotenia. 

Slovné hodnotenie je hodnotiaci opis toho, ako žiak splnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete.  

V triedach 2.– 4. ročníka je priebežné a súhrnné hodnotenie vykonávané formou klasifikácie ako 

hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete klasifikačným stupňom. Predmet prvý cudzí jazyk 

hodnotíme formou slovného hodnotenia v 1. ročníku a v 2. ročníku. 

Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z uvedených 

foriem sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza: aktívne absolvoval, absolvoval alebo 

neabsolvoval. Ak žiak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel, v celkovom hodnotení žiaka na 

vysvedčení za všetky vyučovacie predmety uvádzame neprospel. 

(Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

Hodnotiaci proces je súčasťou vyučovania, ktoré prebieha v bezpečnom školskom prostredí 

(prezenčné vzdelávanie, ďalej PV) a v prípade mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v 

domácom prostredí formou dištančného vzdelávania (ďalej DV). 

 Počas DV vychádza hodnotenie zo základných princípov: 

✔ zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu, 

✔ sústrediť pozornosť na poskytovanie podpornej spätnej väzby, 

✔ akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

 

Učitelia a žiaci získavajú podklady k priebežnému hodnoteniu: 

- sústavným sledovaním osobnostného rastu žiaka, úroveň osvojených kompetencií žiaka, 

(vedomosti a poznatky z predmetu, zručnosti, uplatnenie vedomostí v praxi, postoje a 

naladenie žiaka, vnútorná motivácia), 

- sebahodnotením žiaka, uvedomenie si vlastných kvalít, silných a slabých stránok, 

- analýzou výstupov žiaka,  

- priebežnými a pravidelnými konzultáciami so zákonnými zástupcami, ostatnými PZ/OZ, 

členmi školského podporného tímu, 

- sledovaním aktívnej účasti žiaka na PV/DV,  

- z portfólia žiackych prác, výstupy kontrolných samostatných prác, testov, diktátov, žiackych 

pracovných listov, vlastných projektov, ústnych odpovedí,  

- z výsledkov navrhovania riešení praktických úloh,  

- sledovaním dodržiavania termínov odovzdania. 

 



Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí, schopností, zručností a postojov 

stanovených ŠkVP ISCED1, s prihliadnutím na redukovaný obsah z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

vyučovania. Počas DV uprednostňujeme slovné hodnotenie, ktoré obsahuje, čo žiak v danom 

vyučovacom predmete zvládol a na akej úrovni. Žiak v procese výchovy a vzdelávania je hodnotený 

priebežne, a pravidelne spätnou väzbou sa dozvedá výsledky vlastného procesu učenia sa, stupeň 

tvorivosti, osvojenie si potrebných vedomostí, schopnosť spolupracovať, schopnosť sebahodnotenia, 

úroveň verbálnej a neverbálnej komunikácie, vzťah k práci, sebaovládanie a flexibilita ako impulz 

k ďalšiemu poznávaniu. 

 

Počas DV u žiaka sledujeme osobnostný pokrok v oblastiach: 

- osvojenie si vedomostí a ich tvorivá aplikácia, 

- stupeň tvorivosti, 

- vzťah a záujem žiaka k vyučovaciemu predmetu, 

- schopnosť spolupracovať, 

- schopnosť sebahodnotenia, 

- osobnostný rozvoj schopností a zručností, 

- vzťah k práci, 

- sebaovládanie, snaha, flexibilita, 

- dodržiavanie stanovených pravidiel a zodpovedného správania sa na internetových 

prehliadačoch a taktiež  počas online vzdelávania s podporou bezpečného prostredia. 

 

Výkon žiaka je v písomných prácach vyjadrený bodovým ohodnotením – prepočítaný na % úspešnosť 

doplnenú slovným komentárom (1. ročník), v záverečnom hodnotení príslušným stupňom klasifikácie. 

 

Percentuálne rozpätie Známka 

100 %   -  90 %  výborný (1) 

89  %   -   75 %  chválitebný (2) 

74 %    -   55 % dobrý (3) 

54  %   -   30  % dostatočný (4) 

29  %  -      0  % nedostatočný (5) 

 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP vychádza z odporúčaní CPPPaP a z aktuálnych metodických 

pokynov MŠVVaŠ SR. Rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť 

poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Hodnotenie 

žiakov so ŠVVP nie je porovnávajúce, ale zhodnocuje výkon žiaka v porovnaní s jeho 

predchádzajúcim výkonmi. Počas DV je žiakom poskytnutá dlhšia časová dotácia na vypracovanie 

úloh v pokojnom domácom prostredí s možnosťou používania kompenzačných pomôcok, ktoré 

bežne používajú pri práci v školskom prostredí.  

 

Získavanie podkladov na hodnotenie počas PV 

Podklady na hodnotenie výkonu žiaka pedagóg získava sústavným diagnostickým pozorovaním 

žiaka, sledovaním čiastkových výsledkov žiaka a jeho osobnostného rastu, konzultáciami s ostatnými 

PZ, školským podporným tímom a zákonnými zástupcami, či rozhovorom so žiakom. Žiak si pod 

vedením pedagóga vedie žiacke portfólio, ktoré tvoria vypracovania zadaných úloh, riešenia 

praktických úloh žiacke pracovné listy, prezentácie, vlastné projekty, výtvarné práce, obrázky, 

hodnotiace hárky, a iné. V hodnotiacich a sebahodnotiacich procesoch učiteľ získava efektívnu spätnú 

väzbu v oblasti úrovni získaných vedomostí a poznatkov, zručností, aplikovaní vedomostí 

v praktickom živote v postojoch a naladení žiaka počas hodiny. 

a) Priebežné hodnotenie: 

Výsledok priebežného hodnotenia je určený predovšetkým žiakovi, rodičovi a učiteľovi pre žiaka 

je kľúčové, má podobu konštruktívnej spätnej väzby, nerealizuje sa klasifikáciou, 



- podporuje žiaka v učení, pôsobí motivačne, pomenúva chyby, navrhuje postup pri ich 

odstraňovaní a má individualizovaný charakter, 

- zaznamenáva čiastkové výsledky a prejavy žiaka, prejavenie záujmu, osobnostný rozvoj žiaka, 

vôľové vlastnosti, motivácia k učeniu sa,  

- aktivita počas vyučovania, 

- originálne riešenia úloh, 

- hodnotenie domácej prípravy na vyučovanie (pripravenosť, dodržiavanie termínov). 

b) Záverečné hodnotenie: 

- celkové objektívne hodnotenie kvality vedomostí, zručností a návykov, úroveň rozvíjania 

schopností, 

- jeho cieľom je určenie výsledkov procesu učenia sa žiaka, úrovne jeho vedomostí, zručností 

a postojov v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou, uvedomenie si vlastných kvalít, silných 

a slabých stránok, 

- prihliada na osobitosti a individuálne podmienky, 

- neodzrkadľuje správanie sa žiaka počas, 

- uskutočňuje sa na konci 1. a 2. polroka školského roka. 

 

Druhy, prostriedky a metódy hodnotenia 

Podľa dosiahnutia určeného cieľa hodnotenia využívame: 

a) formatívne hodnotenie s cieľom zistenia spätnej väzby, získavania informácií, ako sa žiaci 

učia, odhalenia, diagnostikovania nedostatkov, chýb, ťažkostí a ich príčin v procese učenia sa 

žiaka s cieľom ich odstránenia a zefektívnenia učebnej činnosti žiaka,  

b) sumatívne hodnotenie s cieľom určenia výsledkov procesu učenia sa žiaka, úrovne jeho 

vedomostí, zručností a postojov. Spravidla je spojené so záverečnou klasifikáciou žiakov 

alebo slovným hodnotením. 

Sumárne na účely priebežného hodnotenia aplikujeme tieto metódy hodnotenia: 

a) ústne – ústna odpoveď, rozhovor, obhajoba ročníkovej práce, projektová úloha, vlastná 

učebná činnosť, technika čítania,  

b) písomné – projekt, písomná úloha, vyhotovený projekt, vlastná učebná činnosť, slohová 

práca, sebahodnotiaci hárok žiaka, denníky, portfóliá, hodnotiace záznamy, slovný komentár 

učiteľa k učebnej činnosti žiaka. 

Metódy a prostriedky hodnotenia ako spôsoby overovania kompetencií a špecifických cieľov 

výučby odpovedajú charakteru tematických celkov a požiadavkám výkonového a obsahového 

štandardu ISCED1. 

Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa emailová 

komunikácia, Edupage, elektronická žiacka knižka, telefonický rozhovor, písomná spätná väzba, 

osobné konzultácie počas konzultačných hodín alebo iný informačný prostriedok. 

Hodnotiace kritériá 

Kritériá hodnotenia nadväzujú na výkonové štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov 

vzdelávacích oblastí. Sú spracované tak, aby zohľadňovali individuálne rozvojové možnosti 

každého žiaka, odlišné podmienky pre učenie sa v školskom a domácom prostredí a s prihliadnutím 

na indikatívnu záťaž každého žiaka počas DV: 

a) miera uplatňovania osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických 

úloh, pri hodnotení javov a zákonitostí, 

b) aktivita v prístupe k žiackym činnostiam, prejavený záujem, 

c) kvalita výstupov žiackych prác a zadávaných úloh, 

d) presnosť, výstižnosť, jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

e) ucelenosť, presnosť, kvalita a rozsah získaných zručností. 

PRVÝ ROČNÍK 

Od 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá 

upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok 

a druhý polrok školského roka. V § 55, § 55a a v § 56 školského zákona sa vytvára štruktúra 

hodnotenia tak, aby bolo jednoznačne odlíšené priebežné a súhrnné hodnotenie v predmete, ako aj 

celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka. Pri súhrnnom hodnotení sú zohľadnené 

nové ustanovenia školského zákona. 



Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete: 

a) priebežne počas školského roka  

b) súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka. 

Formy a prostriedky slovného hodnotenia: ústny, písomný, pečiatkami, percentuálne 

hodnotenie so slovným komentárom, bodové hodnotenie, nálepka, sebahodnotenie, vzájomné 

hodnotenie medzi spolužiakmi, zápis sa vykonáva v elektronickej žiackej knižke *  

*tieto formy hodnotenia sa využívajú vo všetkých predmetoch. 
Súhrnné hodnotenie sa vykonáva formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, 

či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak žiak 

požiadavky na postup do vyššieho ročníka nesplnil, žiak je hodnotený takto: „Žiak nesplnil 

požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“. Prevenciou takéhoto hodnotenia sa stáva monitoring 

základných rizikových faktorov školského neúspechu, ktoré sú súčasťou metodického pokynu 

č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého 

a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje slovom „prospel“, ak žiak vo všetkých vyučovacích 

predmetoch splnil ciele vzdelávania v danom predmete a v niektorom vyučovacom predmete má 

hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Jednou z foriem overovania osvojených pravopisných noriem je písanie diktátov. Žiaci napíšu 

povinne jeden výstupný diktát, na konci 1. ročníka. Zameranie diktátu je na opakovanie prebratého 

učiva v 1. ročníku ZŠ, rozsah 10-15 plnovýznamových slov. Počas školského roka žiaci píšu nácvičné 

diktáty, v ktorých počet a téma nie sú predpísané (písmená, slabiky, slová, krátke vety). Hodnotenie 

diktátov je vyjadrené počtom chýb a slovným komentárom. 
Metodické poznámky k chybám v diktátoch 

Za chybu považujeme: 

- chybu v pravopisnom  jave, ktorý už bol vysvetlený a precvičený, 

- za jednu chybu sa pokladá tá istá chyba, ak sa rovnaké slovo v texte vyskytuje viackrát (napr. mila 

pani/mila učiteľka), 

- vynechané alebo navyše napísané písmeno či slovo (nie písmená),  

- chýbajúce alebo nesprávne napísané interpunkčné znamienko,  

- chýbajúca alebo nesprávne použitá diakritika, 

- nesprávne napísané písmeno na začiatku každej novej vety (malé písmeno na začiatku každej vety, 

vlastné meno), 

- nesprávne spojené písmená, 

- gramatický jav, na ktorý boli žiaci slovne upozornení počas diktovania.  

Názov diktátu sa nepočíta za chybu, chyby sa rátajú iba v samotnom diktovanom texte.  

 

Žiak absolvuje písomnou formou 1x za štvrťrok kontrolnú prácu, ktorých časová náročnosť 

nepresahuje 25 - 30 min. Zostavujú ju vyučujúci príslušných predmetov. Hodnotené sú v percentách. 

Pre žiakov s VIN bude práca obohatená o rozširujúce úlohy a pre IZŽ je kontrolná práca upravená 

v súlade s odporúčaniami odborných vyšetrení. Výsledky kontrolných prác sú analyzované podľa 

vzdelávacích štandardov.  

Jazyková zložka:  

- aktivita na vyučovaní, usilovnosť, záujem, tvorivosť,  

- samostatnosť a iniciatíva,  

- pravidelnosť a zodpovednosť vypracúvania zadaní a úloh,  

- zručnosť komunikovať, spolupracovať vo dvojici, v skupine,  

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

- schopnosť písomnej a ústnej komunikácie,  

- používanie správnych tvarov písmen, sklon a úhľadnosť písma,  

- čistota a úprava textu v zošitoch.  

V oblasti čítania hodnotíme techniku čítania (presnosť, správnosť, výraznosť, tempo čítania) 

a stupeň porozumenia textu podľa kritérií (presnosť, správnosť). Žiak absolvuje jednu písomnú 

prácu zameranú na čítanie s porozumením, hodnotenú v percentách. Učiteľ sleduje a formuje 

hodnotové postoje žiakov ako vnútorná motivácia, vzťahy medzi ľuďmi, vyjadrenie vlastného 

názoru. 

Literárna zložka:  



- čítanie s porozumením, (orientácia v texte podľa otázok. Hľadanie priamo uvedených informácií), 

- reprodukcia textu,  

- orientácia v texte,  

- pokus o čítanie s výrazom.  

 

Matematika 

Žiak absolvuje písomnou formou tri kontrolné práce.  Zostavujú ich vyučujúci 

príslušných predmetov. Úspešnosť je vyjadrená percentuálne. Pre žiakov s VIN je práca 

obohatená o rozširujúce úlohy a pre IZŽ je kontrolná práca upravená v súlade s odporúčaniami 

odborných vyšetrení. Výsledky kontrolných prác sú analyzované podľa vzdelávacích štandardov. 

Súčasťou hodnotenia sú aj krátke priebežné samostatné práce. 

 
Prvouka 

Monitorujeme a hodnotíme: 

- celkové objektívne hodnotenie kvality vedomostí, zručností a návykov, 

- úroveň rozvíjania postojov a rebríčka hodnôt žiaka vo vzťahu ku škole a rodine, 

- písomné práce, 

- ústna odpoveď (pomocou kladenia otázok učiteľom/spolužiakmi). 

Žiak absolvuje písomnou formou jednu kontrolnú prácu formou testu na konci školského roka, 

so zameraním na opakovanie učiva v 1. ročníku ZŠ, ktoré bude hodnotené percentuálnym zobrazením. 

Počas školského roka vypracuje dva projekty na vybranú tému. 

Tvorivé čítanie 

Hodnotíme techniku čítania so zreteľom na vlastný pokrok žiaka a jednoduchú orientáciu 

v mimo čítankovom texte, kultivovanosť jazykového  prejavu voči ostatným, a jednoduché vyjadrenie 

postoja voči konaniu postáv krátkeho textu. Žiak absolvuje jednu písomnú prácu zameranú na 

čítanie s porozumením. 

Výchovné predmety 

Vo výchovných predmetoch sa hodnotí vynaložená snaha o zlepšenie vlastných schopností, 

aktivita, tvorivosť a pozitívny vzťah k príslušnému výchovnému predmetu. 

Anglický jazyk 

Žiak absolvuje dva testy posluchových zručností za jeden polrok (podľa lekcií). Hodnotíme 

úroveň spôsobilosti identifikovať slovnú zásobu lekcie v počutom texte, spojiť počuté slová s ich 

významom (obrázok). Hodnotenie je vyjadrené slovne a percentom úspešnosti. 

Priebežne hodnotíme dodržiavanie, resp. osvojenie si správnych návykov pri počúvaní, a to 

motivačnou pochvalou, formou pečiatky. 

V oblasti hovorenia hodnotíme slovne úroveň osvojenia si slovnej zásoby: správnu výslovnosť 

a intonáciu, ovládanie významu slov (vedieť pomenovať obrázky).  

Motivačnou pochvalou hodnotíme spôsobilosť zapamätať si slovnú zásobu v riekankách / 

pesničkách, formou pečiatky.  

Polročné a koncoročné slovné hodnotenie odráža dosiahnutú úroveň jazykových kompetencii 

hovorenia a počúvania s porozumením. 

Metodické poznámky k hodnoteniu ANJ: 

Pokrok žiaka porovnávame s jeho vlastnými doterajšími výkonmi. Hodnotenie je formatívne, nakoľko 

jedným z hlavných cieľov vyučovania ANJ v 1. ročníku je vytvoriť kladný vzťah detí k jazyku 

a budovať jeho sebavedomie. Priebežne využívame aj sebareflexiu a sebahodnotenie žiakov. 

 
DRUHÝ – ŠTVRTÝ ROČNÍK 

Slovenský jazyk a literatúra 

PV: Žiak absolvuje písomnou formou štyri z piatich kontrolných prác (vstupná, štvrťročná, 

polročná, trištvrteročná a výstupná previerka).  

Ďalšou z foriem overovania osvojených pravopisných noriem je písanie kontrolných diktátov. 

Grafický prejav žiaka je hodnotený priebežne slovným komentárom učiteľa alebo klasifikáciou ako 

samostatne zapísanou známkou.  



Na čítaní hodnotíme techniku čítania (presnosť, správnosť, plynulosť, intonácia, výraz, melódia 

vety). Učiteľ monitoruje a formuje hodnotové postoje žiakov ako vnútorná motivácia, 

jednoduché vyjadrenie vlastného názoru, rešpektovanie odlišného názoru, vyjadrenie postoja ku 

konaniu postáv v textoch. 
DV: Sledujeme vlastnú aktivitu žiaka, osobný prístup k učebným činnostiam, prejavený 

záujem, presnosť, výstižnosť a odbornú i jazykovú správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalitu 

ostatných výstupov. Grafický prejav žiaka je hodnotený priebežne slovným komentárom učiteľa. Pri 

čítaní učiteľ monitoruje úroveň rozvoja techniky čítania, formuje hodnotové postoje žiakov ako 

vnútorná motivácia, jednoduché vyjadrenie vlastného názoru, rešpektovanie odlišného názoru, 

vyjadrenie postoja ku konaniu postáv v textoch.  

 

Anglický jazyk 

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

žiakov predovšetkým motivačnú a korekčnú funkciu.  

PZ hodnotia: 

- počúvanie s porozumením: rozlišovanie a porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie 

významu viet na základe intonácie a demonštrácia pochopenia prostredníctvom neverbálnych 

prostriedkov, 

- ústny prejav: výroky žiakov v cudzom jazyku v kontexte situácie s dôrazom na splnenie 

komunikačného zámeru, 

- čítanie s porozumením: čiastkové spôsobilosti čítania, 

- písomný prejav: odpísané slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec vlastné vety 

a krátke odseky.  

Spôsoby hodnotenia: 

- hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou - typy úloh sú žiakom známe 

z vyučovacieho procesu, 

- hodnotenie spolužiakmi - žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého, 

- sebahodnotenie – proces hodnotenia prebieha  spočiatku v materinskom jazyku (portfólio, 

rozhovor s učiteľom,... ). 

DV: V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka má hodnotenie žiakov predovšetkým motivačnú 

a korekčnú funkciu. Neustálym opakovaním fráz a slovnej zásoby si žiak utvrdzuje nadobudnuté 

jazykové kompetencie cudzieho jazyka. Hodnotenie vyjadruje osobnostný rast žiaka, vynaložené 

úsilie, pravidelnú účasť na online hodinách, či úroveň riešenia zadaných úloh. Vzhľadom na 

špecifickosť výuky cudzieho jazyka v  2. ročníku (propedeutika výslovnosti a čítania, 

uprednostňovanie hrových činností bez kladenia dôrazu na úroveň písomného prejavu) sú žiaci 

hodnotení slovne. 

 

Matematika 

PV: Žiak absolvuje písomnou formou štyri z piatich kontrolných prác (vstupná, štvrťročná, 

polročná, trištvrteročná a výstupná previerka). V geometrii hodnotíme známkou presnosť a úhľadnosť 

rysovania so sledovaním presnej konštrukcie podľa zadania úlohy, ako aj úroveň osvojenia a 

používania odbornej terminológie. 

DV: Sledujeme kvalitu matematického myslenia, predovšetkým jeho logiku, úroveň riešenia 

zadaných úloh, tvorivosť, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, ako aj samostatné a správne používanie matematických operácií. Žiak kontrolné 

práce online formou nepíše. 

 

Prvouka 

PV: Žiak absolvuje písomnou formou dve z troch kontrolných prác (polročná, 

trištvrteročná a výstupná previerka). Hodnotenie je doplnené ústnymi odpoveďami (forma rozhovoru, 

rozprávanie vlastnými slovami na danú tému, otázky a odpovede). 

DV: V hodnotiacom a sebahodnotiacom procese si všímame: 

- celkové objektívne hodnotenie kvality vedomostí, zručností a návykov, 

- úroveň rozvíjania postojov a rebríčka hodnôt žiaka vo vzťahu ku škole, rodine, 

spoločnosti a prírode, 

- žiacke riešenia praktických úloh. 



Hodnotenie je doplnené ústnymi odpoveďami (forma rozhovoru, rozprávanie vlastnými slovami na 

danú tému, otázky a odpovede). 

Tvorivé čítanie  

PV/DV: Pedagóg sleduje pokrok v technike čítania a úrovne porozumenia textu. Výsledky 

klasifikácie zapisuje do EŽK  . Pri technike čítania hodnotíme: presnosť, správnosť, plynulosť, 

výraznosť, tempo čítania, dynamiku, kladenie prízvuku a individuálny pokrok. Stupeň 

porozumenia textu hodnotíme podľa kritérií: logickosť, argumentácia, presnosť, správnosť, 

výstižnosť. Pri časovej dotácii 1 vyučovacia hodina za týždeň, musí žiak absolvovať aspoň jedno 

hlasné čítanie s hodnotením techniky čítania a jednu samostatnú kontrolnú prácu zameranú na 

hodnotenie úrovne porozumenia textu. Prečíta jednu knihu za polrok a preukáže sa zápisom. 

V zápisoch z čítania žiak zaznamená základné údaje o knihe a krátkymi vetami opíše konanie postáv 

príbehu. 

 

Informatika 

PV: Pri celkovom, objektívnom hodnotení sa pedagóg zameriava na úroveň kvality získaných 

vedomostí, zručností a návykov, ako aj vnútornej motivácii a trpezlivosti v práci s digitálnymi 

technológiami. Žiak vytvorí jednu prácu v grafickom programe, v textovom editore podľa výkonového 

štandardu v ročníku. Vie bezpečne manipulovať s výpočtovou technikou a bezpečne sa správať na 

internete a v učebni výpočtovej techniky. Kriticky posudzuje správnosť a presnosť informácii 

zverejnených na internetových prehliadačoch. Informácie si overuje z viacerých zdrojov. 

DV: Ciele a obsah vyučovacieho predmetu napĺňame čiastočne, sú integrované do obsahu 

hlavných vzdelávacích oblastí, a to prostredníctvom prebiehajúcej elektronickej komunikácie žiakov, 

používaniu power pointových prezentácií, internetových prehliadačov a pravidelným pripájaním sa na 

online vyučovacie bloky. Vzhľadom k osobitosti predmetu škola nemôže zabezpečiť úplnú obsahovú 

a cieľovú náplň podľa ŠkVP.  

Prírodoveda  

PV: Žiak absolvuje písomnou formou dve zo štyroch kontrolných prác (štvrťročná, 

polročná, trištvrteročná a výstupná previerka) v kombinácii s ústnou odpoveďou. 

Vlastiveda 

PV: Žiak absolvuje písomnou formou dve zo štyroch kontrolných prác (aj v náhradnom 

termíne) v kombinácii s ústnou odpoveďou. Žiak pozitívne  formuje svoje vnímanie kultúrnych 

tradícii a hodnôt. 

Prírodoveda a Vlastiveda 

DV: V hodnotiacom procese žiaka sledujeme úroveň osvojenia poznatkov, ich aplikácie, 

uplatňovanie osvojených vedomostí a kľúčových kompetencií pri zadaní praktických úloh, aktívnu 

účasť na vzdelávaní, úroveň práce s chybou a vnútornú motiváciu osobnostného rastu.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

PV: Žiak si vedie vlastné učebné portfólio obsahujúce učebné texty, pracovné listy, tabuľky, 

pojmové mapy, obrázky a samostatné práce podľa pokynov učiteľa. Žiacke portfólio tvorí súčasť 

súhrnného hodnotenia žiaka. Žiak 3. ročníka priamo na vyučovaní vytvorí dva (individuálny a 

skupinový) jednoduché plošné alebo priestorové projekty podľa vopred dohodnutých kritérií na 

danú tému. Pripraví si ich prezentáciu a vystúpi pred verejnosťou (napr. spolužiaci, rodičia, iní 

žiaci). Vyhotovenie a prezentácia projektu sú hodnotené tromi samostatnými známkami: 

a) obsah – dodržanie obsahovej stránky podľa stanovených kritérií  

b) estetická úroveň – úhľadnosť, estetická úroveň, vizuálna stránka projektu 

c) prezentovanie – vystupovanie pred publikom, pridržiavanie sa pravidiel prezentovania, 

rečový prejav, schopnosť argumentovať a diskutovať. 

Žiak 4. ročníka vytvorí a prezentuje jeden veľký individuálny projekt s osobným prínosom v 2. 

polroku. V priebehu 1. polroka priebežne počas preberania danej témy rieši praktické úlohy 

v pracovných listoch - výstup hodnotíme známkou. 

V hodnotiacom procese sleduje učiteľ osobnostný rast a progres v úrovni nadobudnutých kompetencií 

a vedomostí každého žiaka individuálne. 



DV: Žiak vytvorí jeden individuálny projekt ako spracovanie jednoduchého riešenia 

praktickej úlohy. K obsahovej a estetickej úrovni vypracovania projektu je poskytnutá spätná 

väzba písomnou formou. Žiak projekt neprezentuje pred verejnosťou. V procese tvorby žiak 

používa viac zdrojov informácii, overuje si ich pravdivosť, kriticky posudzuje ich kvalitu.  

 

Telesná a športová výchova 

PV: Hodnotenie žiaka má pozitívny a motivačný charakter a zároveň berie ohľad na jeho 

individuálne schopnosti, danosti a predpoklady. Monitorujeme osobný a výkonnostný rast, športové 

správanie v zmysle fair play, kladný otvorený prístup k športovým aktivitám, aktívna účasť na 

vyučovacích hodinách. 

Výtvarná výchova 

PV: Pedagóg sleduje a hodnotí úroveň výtvarného prejavu a uplatnenia tvorivých nápadov, 

ako aj kvalitu osvojenia si novej výtvarnej techniky. Žiak preukazuje veku primerané postoje a ovláda 

zručnosti podľa požiadaviek získania žiackych kompetencií v ročníku. Výtvarné práce sú hodnotené 

známkou a zápisom do EŽK (minimálne dve za polrok). 

Hudobná výchova 

PV: Charakter vyučovacieho predmetu si vyžaduje hodnotiť osobný postoj žiaka k hudbe, jeho 

estetické úsudky a snahu vzdelávať sa v oblasti hudby. Pri hodnotení pedagóg nekladie dôraz na 

kvalitu speváckych výkonov, ale záujem o predmet a aktivitu na vyučovacích hodinách.  

Pracovné vyučovanie 

PV: Hodnotenie je zamerané predovšetkým na pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za 

kvalitu svojich a spoločných výsledkov. Žiak vyhotoví aspoň jeden vlastný výrobok za polrok, 

postupne sa  učí kriticky posudzovať kvalitu výrobku a vynaloženú námahu. 

Telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie 

DV: Obsahová náplň predmetov je prierezovo integrovaná do obsahu hlavných vzdelávacích 

oblastí. Objavuje sa v portfóliách žiackych prác, vo výstupoch žiackych projektoch, v praktických 

riešeniach úloh.  

 

 

Použité skratky: 

PV prezenčné vyučovanie, DV dištančné vyučovanie, EŽK elektronická žiacka knižka. 

 

 

 

Zvolen 31.08.2022      Mgr. Ľuboslava Bieliková 

         riaditeľka školy 


