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Hodnotenie žiaka je nevyhnutnou súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu. Má motivačnú, 

informatívnu a korekčnú funkciu. V procesoch hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, 

pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne správanie sa voči žiakovi.  

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov deklarované v ŠkVP je v súlade s platnou legislatívou: 

a) s Metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 

b) so Zákonom č. 245/2008 Z. z znení neskorších predpisov,  

c) so Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 

d) s Vyhláškou č. 223/2022 Z. z. o základnej škole, 

e) s odporúčaniami MŠVVaŠ SR pre vzdelávanie cudzincov. 

 

Hodnotiaci proces prebieha v bezpečnom školskom prostredí - žiaci sú vedení k zodpovednosti, 

posilňovaniu sebaúcty, prejavu úcty a tolerancie voči ostatným, k rešpektu voči učiteľovi. Pedagóg v 

plánovanom procese zisťuje, analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja žiaka ako objektu a subjektu 

výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Hodnotiaci proces nie je zameraný iba na výstupy z 

kognitívnej oblasti, ale aj na proces formovania základných schopností v afektívnej oblasti (budovanie 

postojov a hodnôt) a v psychomotorickej oblasti. Výsledok určitej etapy hodnotenia vzdelávania je 

určený predovšetkým žiakovi a učiteľovi, pričom výstupy hodnotenia vyučujúci v pravidelných 

intervaloch oznamuje zákonnému zástupcovi. 

 
„Škola vytvára všetkým žiakom príležitosti 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“ Z. Krnáčová, V. Križo Na ceste k inkluzívnej škole 

 

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. 

Naša škola poskytuje žiakom aj príležitosti na morálne konanie. Hodnoty školy sú uvádzané do praxe 

charakterovou výchovou, ktorá je integrovaná do kurikula, do učebných osnov a hlavne do 

kolektívnych/komunitných aktivít. 

Hodnotiaci proces je súčasťou vyučovania, ktoré prebieha v bezpečnom, podnetnom a tvorivom 

školskom prostredí (prezenčné vzdelávanie), v prípade mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v domácom prostredí formou dištančného/hybridného vzdelávania. 

 

S kritériami hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých predmetoch sú žiaci/zákonní zástupcovia 

oboznámení hneď na začiatku školského roka. 

Hodnotenie vykonáva vyučujúci 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.  

 

Kritériá hodnotenia sú aktuálne vypracované a zverejnené vo Vnútornom systéme hodnotenia a 

klasifikácie predmetu. Pri celkovom hodnotení pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých 

predmetoch vyučujúci hodnotí kvalitu vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci 

hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematické, priebežné práce počas celého obdobia. 

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

U žiaka sa priebežne hodnotí aj domáca príprava na vyučovanie, aktivita a práca na vyučovacej 

hodine, prejavený záujem o predmet. Dosahované výsledky sú zaznamenávané do žiackej 

knižky/elektronickej ŽK a triednej dokumentácie. 

Metódy a prostriedky hodnotenia ako spôsoby overovania kompetencií a špecifických cieľov 

výučby odpovedajú charakteru tematických celkov predmetov a požiadavkám výkonového štandardu. 
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Pri klasifikácii písomných prác sa vo všetkých predmetoch uplatňuje nasledujúca stupnica. 

 
Percentuálne rozpätie Známka 

100 %   -  90 % výborný (1) 

89  %   -   75 % chválitebný (2) 

74 %    -   55 % dobrý (3) 

54  %   -   30  % dostatočný (4) 

29  %  -      0  % nedostatočný (5) 

 

Hodnotenie žiaka 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 

dištančného vzdelávania je vo všeobecnosti 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.  

Pozn. 

Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený klasifikáciou alebo slovným 

hodnotením 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 uvádza triedny učiteľ neprospel. (zdroj zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

Podklady na hodnotenie výkonu žiaka pedagóg získava sústavným diagnostickým pozorovaním 

žiaka, monitorovaním 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 vyučovacej hodiny/bloku. 

a) Priebežné hodnotenie: 

Výsledok priebežného hodnotenia je určený predovšetkým žiakovi, rodičovi a učiteľovi;  

pre žiaka je kľúčové s cieľom 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,  

- hodnotí aktivity počas vyučovania, originálne riešenia úloh, 

- hodnotí domácu prípravu na vyučovanie (pripravenosť, dodržiavanie termínov). 

b) Záverečné hodnotenie: 

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

- ide 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 vyučovania. 

 

Druhy, prostriedky a metódy hodnotenia 

Podľa dosiahnutia určeného cieľa hodnotenia využívajú učitelia: 
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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 – úroveň osvojenia si obsahu učiva, rozhovor, obhajoba ročníkovej 

práce, projektová úloha a jej prezentácia, vlastná učebná činnosť, aplikácia vedomostí pri 

opise a vysvetľovaní javu/úlohy/situácie/pojmu/teórie,  

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

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

komentár učiteľa k učebnej činnosti žiaka a i. 

Metódy a prostriedky hodnotenia ako spôsoby overovania kompetencií a špecifických cieľov výučby 

odpovedajú charakteru tematických celkov a požiadavkám výkonového a obsahového štandardu 

ISCED 2. 

Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa emailová 

komunikácia, komunikačný portál EduPage, elektronická žiacka knižka, telefonický rozhovor, 

písomná spätná väzba, osobné konzultácie počas konzultačných hodín alebo iný 

informačný/komunikačný prostriedok. 

Učitelia a žiaci získavajú podklady k priebežnému hodnoteniu: 

- sústavným monitorovaním výkonu žiaka a jeho osobnostného rastu (vedomosti a poznatky 

z predmetu, zručnosti, uplatnenie vedomostí v praxi, postoje, emocionálne naladenie žiaka), 

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

- analýzou výsledkov činností a monitorovaním vlastného pokroku žiaka,  

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

- monitorovaním aktívnej účasti žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese (VPP),  

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

pracovných listov, vlastných projektov, 

- z výsledkov navrhovania riešení praktických úloh,  

- monitorovaním, zaznamenávaním dodržiavania termínov odovzdania. 

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

stanovených ŠkVP ISCED 2, s prihliadnutím na redukovaný obsah v prípade mimoriadneho 

prerušenia vyučovania. Počas dištančného vzdelávania uprednostňujú vyučujúci slovné hodnotenie, 

ktoré obsahuje, čo žiak v danom vyučovacom predmete zvládol a na akej úrovni. Žiak v procese 

výchovy a vzdelávania je hodnotený priebežne; pravidelne spätnou väzbou sa dozvedá výsledky 

vlastného procesu učenia sa, stupeň tvorivosti, osvojenie si potrebných vedomostí, ale aj schopnosť 

spolupracovať, schopnosť sebahodnotenia, úroveň verbálnej a neverbálnej komunikácie, vzťah k práci, 

sebaovládanie a flexibilita ako impulz k ďalšiemu poznávaniu. 

 

 

Počas dištančného vzdelávania PZ u žiaka monitorujú osobnostný pokrok v oblastiach: 

- osvojenie si vedomostí a ich tvorivá aplikácia; osobnostný rozvoj schopností a zručností, 

- stupeň tvorivosti; vzťah k práci, 

- vzťah a záujem žiaka k vyučovaciemu predmetu, 

- schopnosť spolupracovať, schopnosť sebahodnotenia, 

- sebaovládanie, snaha, flexibilita, 

- dodržiavanie stanovených pravidiel a zodpovedného správania sa na internetových 

prehliadačoch a taktiež  počas online vzdelávania s podporou bezpečného prostredia. 

Počas dištančného a po dištančnom vzdelávaní vychádza hodnotenie zo základných princípov: 

- rešpektovanie individuálnych podmienok na domácu prípravu, 

- sústredenie pozornosti na poskytovanie podpornej spätnej väzby, 

- akceptovanie jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie. 
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Ak žiak nesplní požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. 

pravidelné neodovzdávanie úloh alebo neúčasť bez ospravedlnenia a zákonný zástupcovia boli 

preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a zlepšenie nenastalo, je žiak klasifikovaný 

známkou nedostatočný. Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov 

k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno hodnotiť žiaka v riadnom 

termíne, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za daný polrok v riadnom termíne 

nehodnotí. Riaditeľka základnej školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín – najneskôr do dvoch 

mesiacov po skončení daného polroka. 

 

 

HODNOTIACE KRITÉRIA, PODKLADY V JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOCH 

Slovenský jazyk a literatúra 

● Žiak je v danom klasifikačnom období hodnotený zo slovenského jazyka a literatúry na 

základe dosiahnutých známok z písomných prác a z ústnych odpovedí a tiež známok získaných vo 

vnútornom systéme hodnotenia triedy na úrovni jednotlivých vyučujúcich. 

● Žiak píše písomné práce podľa TPU. Majú charakter slohovej práce, ktoré sú hodnotené 

jednou známkou. 

● Žiak píše diktáty podľa TPU. Sú hodnotené celoštátne platnou stupnicou: 

 0 – 1 ch             =  výborný 

 2 – 3 ch             =  chválitebný 

 4 – 7 ch             =  dobrý 

 8 – 10 ch           =  dostatočný 

 viac ako 10 ch   =  nedostatočný 

● Pri preverovaní vedomostí formou vedomostného testu, pracovného listu a gramatickej 

rozcvičky sa dosiahnutá percentuálna úspešnosť prevedie na klasifikačný stupeň podľa všeobecne 

platného kľúča.  

● Žiak môže byť hodnotený známkou aj z ústnej odpovede v rámci tematického celku.  

Hodnotí sa samostatnosť pri uvažovaní, presnosť, správne formulovaná odpoveď, úroveň 

vyjadrovania, gramatická správnosť. 

● Žiak je hodnotený známkou za umelecký prednes (artikulácia, držanie tela, uplatnenie 

prozodických vlastností, výsledný dojem) a aj za úroveň porozumenia textu. 

● Okrem uvedených foriem hodnotenia môže byť žiak známkou hodnotený aj za aktívnu  

účasť na vyučovacej hodine i v domácom prostredí, za účasť na súťažiach, za tvorivý prístup pri 

vypracovaní úloh, za príspevky do školského časopisu, prípadne za iné príležitostné aktivity. 

 

Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 
V čase dištančného vyučovania učitelia zadávajú žiakom úlohy z kľúčového obsahu učiva formou 

pracovných listov, projektových prác, online testov, zvukových nahrávok (počúvanie s porozumením), 

tvorby vlastných textov, čitateľského denníka, prednesu (dobrovoľná aktivita). 

Priebežné hodnotenie má mať najmä podobu konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas 

učenia sa. Má motivačný charakter, pomáha pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhuje postup 

pri ich odstraňovaní. Hodnotenie je čo najviac individualizované, musí zohľadňovať vekové a 

individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Hodnotenie žiakov je postavené najmä na aktívnej spätnej väzbe, t. j. posielanie 

vypracovaných úloh v stanovenom termíne, prezentácií, absolvovaných testov, dobrovoľných úloh. 

Hodnotenie komplexných vedomostí žiakov zahŕňa aj kontakt s vyučujúcim, celkový záujem o 

predmet, technické možnosti a aj rodinné zázemie jednotlivca. 

Celkové hodnotenie žiakov je realizované na základe známok a portfólia prác získaných počas 

prezenčného a dištančného vzdelávania. Hodnotenie žiakov so ŠVVP sa realizuje v súlade s 

odporúčaniami poradenských zariadení. 
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Tvorivé písanie 

Žiak je v danom klasifikačnom období hodnotený zo slovenského jazyka a literatúry na základe 

dosiahnutých známok z vypracovaných prác na úrovni jednotlivých vyučujúcich. Je priebežne slovne 

hodnotený za aktivitu, snahu, stupeň nasadenia pri riešení tvorivých úloh, ale aj kvalitu (tvorivosť, 

nápaditosť, originálne spracovanie témy) odovzdanej práce.  

Žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je hodnotený počas 

jedného polroka takto: 

● priebežné slovné hodnotenie, 

● minimálne dvakrát hodnotenie známkou za písomné vypracovanie tvorivých úloh, pričom sa 

dôraz kladie na dodržanie zadaných pokynov, 

● hodnotenie známkou za dobrovoľné jazykové a literárne príspevky (školský časopis, súťaže, 

literárno-výtvarné spracovanie témy, ...). 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP sa realizuje vyučujúci na základe usmernení spracovaných poradenskými 

zariadeniami (po dohode s vyučujúcim je možné odovzdať prácu vypracovanú na počítači, v menšom 

rozsahu a pod.). 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 
● úroveň vypracovania zadaných úloh s prihliadnutím na individuálne podmienky žiaka, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v požadovanom termíne; zodpovednosť, 

● sebahodnotenie žiaka, hodnotenie žiaka spolužiakmi, 

● praktické aktivity súvisiace s učivom realizovateľné v domácom prostredí, 

● aktivita na online vyučovacích hodinách. 

 

Anglický/nemecký/ruský/španielsky jazyk 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku kladie dôraz na praktické využitie osvojených 

kompetencií v receptívnych činnostiach – počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením 

a v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách – ústny prejav (dialóg 

a monológ) a písomný prejav. 

Hodnotenie žiaka pozostáva z: 

hodnotenia učiteľom (ústnou alebo písomnou formou), 

hodnotenia spolužiakmi,  

 sebahodnotenia. 

Žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je priebežne hodnotený 

počas jedného polroka takto: 

● priebežné slovné hodnotenie, 

● písomné previerky dvakrát/trikrát za polrok (didaktický test), 

● minimálne dvakrát previerka s nižšou váhou ako známka z didaktického testu (čiastkové 

spôsobilosti), 

● ústny prejav jeden/dvakrát za polrok (dialóg, monológ), 

● projekty minimálne jedenkrát za polrok vypracovanie a prezentácia projektu. 

Vnútorný hodnotiaci systém zahŕňa udeľovanie bodov a motivačných známok za aktívnu činnosť 

žiaka na vyučovacej hodine i v domácom prostredí (riešenie nadštandardných úloh, účasť na 

súťažiach, tvorivý prístup pri vypracovaní projektov a pod.). Pri komplexnom hodnotení žiaka 

v danom klasifikačnom období učiteľ využíva jeho portfólio. Pri hodnotení písomných previerok sa 

dosiahnutá percentuálna úspešnosť prevedie na klasifikačný stupeň podľa všeobecne platného kľúča. 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 

 aktívnu účasť žiaka na dištančnom vzdelávaní, 

● portfólio žiackych prác (zošity, pracovné zošity, denníky, projekty, nahrávky, PowerPoint 

prezentácie a iné formy), 

● osobnostné a sociálne kompetencie žiaka preukázané počas dištančného vzdelávania – 

zodpovednosť pri dodržiavaní termínov odovzdania riešení zadaných úloh, ochota 

spolupracovať/pomáhať, snaha zlepšiť svoje výsledky, iniciatíva žiaka pracovať na odstránení 

nedostatkov, schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie z rôznych zdrojov aj 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, 
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● formatívne hodnotenie slovným komentárom, grafickými a textovými skratkami (čiastočne 

správne, výborne, dokončiť, prepracovať, konzultovať a pod.), 

● online testy cez EduPage,  

● online previerka cez EduPage s nižšou váhou ako známka z didaktického testu (čiastkové 

spôsobilosti), 

● ústny prejav – online ústna odpoveď, 

● projekty resp. písomný prejav  – spracovanie a prezentácia projektu.  

Priebežné hodnotenie má motivačný, individuálny a formatívny charakter. Zohľadňuje vekové a 

individuálne osobitosti žiakov, ich možnosti a podmienky na domáce dištančné vyučovanie. Pri 

hodnotení žiakov so ŠVVP učitelia rešpektujú odporúčania školského špeciálneho pedagóga 

a poradenského zariadenia 

 

Fyzika 

Všeobecne platí, že žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je 

priebežne hodnotený počas jedného polroka minimálne takto: 

● priebežné slovné hodnotenia,  

● jedenkrát ústna skúška (podľa učiva doplnená praktickou skúškou), 

● písomná previerka po prebratí každého tematického celku, 

● vypracovanie a prezentácia jedného projektu – hodnotí sa naštudovanie témy, spracovanie do 

vybranej formy, slovné prezentovanie projektu, 

● možnosť získať známku aj za praktickú aktivitu z vybranej alebo zadanej témy. 

Písomné skúšky - percentuálne hodnotenie, dosiahnutá úspešnosť sa prevedie na klasifikačnú známku 

podľa kľúča všeobecne platného kľúča. 

V prípade neprítomnosti má žiak možnosť napísať náhradnú písomnú previerku. 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 

● známky získané pred dištančným vzdelávaním, 

● vypracovanie zadaných úloh, referátov, pracovných listov, úloh v pracovných zošitoch, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, zodpovednosť, 

● pravidelnosť a úroveň vypracovania dištančných úloh a tematických prác, pričom sa 

prihliadne na individuálne podmienky žiaka,  

● sebahodnotenie žiaka, 

● praktické aktivity súvisiace s učivom realizovateľné v domácom prostredí, 

● známky získané z online testov po prebratí tematického celku, 

● online skúšanie, online kvízy, aktivita na online vyučovacích hodinách. 

 

Chémia 

Žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je hodnotený počas 

jedného polroka takto: 

● priebežné slovné hodnotenie, 

● minimálne jedna ústna odpoveď, 

● písomná previerka po každom tematickom celku (zovšeobecnenie učiva), 

● písomná previerka z názvoslovia chemických zlúčenín, 

● vypracovanie a prezentácia jedného individuálneho projektu za rok (hodnotí sa forma a obsah 

spracovania danej témy). 

Pri hodnotení písomných previerok sa dosiahnutá percentuálna úspešnosť prevedie na klasifikačný 

stupeň podľa všeobecne platného kľúča. 

V prípade neprítomnosti má žiak možnosť napísať náhradnú písomnú previerku. 

 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliadajú na: 

● známky získané pred dištančným vzdelávaním, 

● vypracovanie zadaných úloh, referátov, pracovných listov, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, zodpovednosť, 
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● pravidelnosť a úroveň vypracovania dištančných úloh a tematických prác, pričom sa 

prihliadne na individuálne podmienky žiaka,  

● sebahodnotenie žiaka, 

● známky získané z online testov po prebratí tematického celku, 

● online skúšanie (názvoslovie), interaktívne cvičenia, aktivita na online vyučovacích hodinách. 

 

Biológia 

Žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese bude priebežne hodnotený 

počas jedného polroka minimálne takto: 

● jedna ústna skúška, 

● písomná previerka/test po utvrdení a zhrnutí učiva časti tematického celku/tematického celku, 

● známka za vypracované pracovné listy, 

● vypracovanie a prezentácia projektu alebo bádateľskej aktivity najmenej jedenkrát ročne 

(individuálny alebo skupinový), 

Pri hodnotení písomných previerok sa dosiahnutá percentuálna úspešnosť prevedie na klasifikačný 

stupeň podľa všeobecne platného kľúča. 

V prípade neprítomnosti má žiak možnosť napísať náhradnú písomnú previerku. 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 

● známky získané pred dištančným vzdelávaním, 

● vypracovanie zadaných úloh, referátov, pracovných listov, úloh v pracovných zošitoch, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, zodpovednosť, 

● pravidelnosť a úroveň vypracovania dištančných úloh a tematických prác, pričom sa 

prihliadne na individuálne podmienky žiaka,  

● sebahodnotenie žiaka, 

● praktické aktivity súvisiace s učivom realizovateľné v domácom prostredí, 

● známky získané z online testov po prebratí tematického celku, 

● online skúšanie, online kvízy, aktivita na online vyučovacích hodinách/vyučovacích blokoch. 

 

Obohatenie 

Proces osvojovania si kľúčových kompetencií u žiaka vo vyučovacom procese je systematicky 

hodnotený počas jedného polroka minimálne takto: 

● priebežné slovné hodnotenie spojené s rozvojom sebahodnotenia, 

● priebežné aktivity (referáty, zaujímavosti k danej téme, tímová spolupráca a jej výstupy), 

● vypracovanie a prezentácia projektu (individuálne alebo skupinovo). 

 

Mladý vedec 

Žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je hodnotený počas 

jedného polroka takto: 

 priebežné slovné hodnotenie, 

 priebežné aktivity (referáty, pracovné listy, zaujímavosti k danej téme, výstupy z bádateľských 

aktivít), 

 jedenkrát ústna skúška (podľa potreby môže byť nahradená písomnou skúškou), percentuálne 

hodnotenie, dosiahnutá úspešnosť sa prevedie na klasifikačnú známku podľa všeobecne 

platného kľúča, 

 jeden/dvakrát písomná skúška, 

 vypracovanie a prezentácia projektu - hodnotí sa naštudovanie témy, spracovanie do vybranej 

formy, kritické hodnotenie zdrojov, slovné prezentovanie projektu. 

 

Občianska náuka  

Na hodnotenie získaných vedomostí a zručností sa v predmete využívajú nasledujúce formy 

hodnotenia: 

● priebežné hodnotenie vedomostí (slovné, klasifikácia známkou), 
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● v závere 1. a 2. polroka školského roka – písomná previerka vedomostí hodnotená známkou 

podľa všeobecne platnej stupnice,  

● tvorba projektu k danej téme podľa vlastného výberu, práca je samostatná a spojená 

s prezentáciou (hodnotená je známkou). 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 

● kvalitu vypracovania zadaných projektov, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, zodpovednosť, 

● pravidelnosť a úroveň vypracovania dištančných úloh, pričom prihliada na individuálne 

podmienky žiaka,  

● procesy sebahodnotenia žiaka, 

● známky získané z online testov. 

 

Dejepis 

Žiak je počas každého polroka školského roka hodnotený slovne a známkou za vedomosti preukázané 

písomnou, ústnou a tvorivou formou. 

Formy hodnotenia: 

1. Písomná forma – krátka previerka po každom tematickom celku (3 – 4 za polrok) 

● žiak musí napísať aspoň 75% previerok (aj v náhradnom termíne po dohode s vyučujúcim), 

● žiak je hodnotený známkou podľa všeobecne platného kľúča. 

2. Ústna forma – ústna odpoveď z vybraného učiva (tri posledné učivá), pričom žiak by mal mať 

aspoň jednu ústnu odpoveď za polrok. 

3. Tvorivá forma – žiak má v prvom mesiaci oboch polrokov možnosť zvoliť si dobrovoľne tému 

projektu z učiva daného polroka, musí dodržať stanovené podmienky a projekt odovzdať najneskôr 

pred polročným hodnotením, 

● projekt je písaný ručne alebo po konzultácií s vyučujúcim v programe PowerPoint, 

● žiak môže počas polroka svoju prácu/výstup konzultovať s vyučujúcim, 

● pri splnení týchto kritérií je žiak hodnotený známkou. 

Žiak môže získať motivačné známky za dobrovoľné úlohy, súťaže a aktivitu. Najvyššiu váhu má 

známka z písomnej práce a najnižšiu známka z projektu.  

Učiteľ počas dištančného vzdelávania prihliada na: 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, prejavenú zodpovednosť, 

● úroveň vypracovania dištančných úloh/projektov, pracovných listov, pričom sa prihliadne na 

individuálne podmienky žiaka,  

● ústne online odpovede, 

● sebahodnotenie žiaka. 

 

Geografia 

Všeobecne platí, že žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je 

priebežne hodnotený počas jedného polroka minimálne takto: 

● priebežné slovné hodnotenia, 

● priebežné aktivity (referáty, zaujímavosti k danej téme),  

● jeden/dvakrát ústna skúška (podľa potreby môže byť nahradená písomnou skúškou), podľa 

časovej dotácie predmetu v ročníku, 

● jeden/dvakrát písomné skúšky (krátke písomné previerky, písomky, testy, slepé mapy), podľa 

TPU v danom ročníku, pričom dosiahnutá percentuálna úspešnosť sa prevedie na klasifikačný 

stupeň podľa všeobecne platného kľúča, 

● vypracovanie a prezentácia projektu – podľa TPU v danom ročníku, pričom vyučujúci hodnotí 

naštudovanie témy, spracovanie do vybranej formy, výstup,slovné prezentovanie projektu, 

● vnútorný hodnotiaci systém zahŕňa udeľovanie motivačných známok za aktívnu činnosť žiaka 

na vyučovacej hodine, za účasť na geografických súťažiach. 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 

 priebežné slovné hodnotenie a sebahodnotenie, 

 aktivity v prostredí Google triedy, pracovné listy – povinné a dobrovoľné aktivity,  
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 interaktívne testy - ALF, hravá geografia 

 ústna odpoveď jedenkrát za polrok, 

 písomné skúšky min dvakrát za polrok cez EduPage, 

 kvalita vypracovania a úroveň prezentácie zadaných projektov. 

 

Matematika 

Žiak je v danom klasifikačnom období hodnotený z matematiky na základe dosiahnutých známok 

z písomných prác a z ústnych odpovedí, a tiež známok získaných vo vnútornom systéme hodnotenia 

triedy na úrovni jednotlivých vyučujúcich. 

● Žiak píše štvrťročné písomné práce podľa TPU v dohodnutom termíne po minimálne dvoch 

hodinách súhrnného opakovania učiva. V prípade absencie, resp. nespokojnosti s výsledkom, 

môže učiteľ nariadiť písanie náhradnej práce z opakovania štvrťročného učiva. Výsledok 

tejto práce sa nezapočítava do priemeru triedy v rámci hodnotenia štvrťročnej práce. 

● Žiak píše kontrolné práce po daných tematických celkoch. V prípade absencie má možnosť 

písať náhradnú kontrolnú prácu. Ak žiak nie je spokojný s výsledkom kontrolnej práce, môže 

písať opravnú, pričom sa mu započítava známka z druhej práce (aj v prípade, že bola horšia 

ako pôvodná známka). Termín náhradnej, príp. opravnej práce určí učiteľ po dohode so 

žiakom, najneskôr do 5 dní od ukončenia absencie žiaka (termínu kontrolnej práce). 

● Pri písomných kontrolných a štvrťročných prácach sa používa percentuálne hodnotenie 

na základe analýzy sledovaných a overovaných javov pri riešení úloh. Bodové skóre 

jednotlivých javov sa určuje podľa toho, či je riešená úloha na zapamätanie, jednoduchú 

aplikáciu alebo neštandardnú aplikáciu. Dosiahnutá percentuálna úspešnosť sa prevedie na 

známku podľa všeobecne platného kľúča. Učiteľ má právo rozhodnúť o váhe známky 

štvrťročnej práce. 

● Matematické rozcvičky a diktáty, krátke písomné previerky v rámci tematického celku sa 

hodnotia skôr verbálne pri frontálnych, či individuálnych rozboroch. Môžu byť hodnotené aj 

bodmi alebo motivačnými známkami (vnútorný hodnotiaci systém na úrovni vyučujúceho). 

● Žiak môže byť hodnotený známkou aj z  ústnej odpovede v rámci tematického celku. 

Hodnotí sa samostatnosť pri uvažovaní, presnosť a správnosť výpočtov, správne 

sformulovaná odpoveď. Výsledná známka z ústnej odpovede má nižšiu váhu ako známka 

z kontrolnej, resp. štvrťročnej práce. 

Vnútorný hodnotiaci systém zahŕňa udeľovanie bodov a motivačných známok za aktívnu činnosť 

žiaka na vyučovacej hodine i v domácom prostredí (riešenie nadštandardných úloh, účasť na 

matematických súťažiach, tvorivý prístup pri vypracovaní projektov, výstupy tímovej spolupráce 

a pod.). Stanovenie kritérií hodnotenia v rámci vnútorného systému je v kompetencii jednotlivých 

vyučujúcich, ktorí zároveň určujú priradenie známky podľa zvoleného kľúča po schválení 

v triednom kolektíve na začiatku školského roku. 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 
● vypracovanie zadaných úloh, referátov, pracovných listov, úloh v pracovných zošitoch, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne vyjadrený mierou zodpovednosti, 

● pravidelnosť a úroveň vypracovania dištančných úloh a tematických prác, pričom sa 

prihliadne na individuálne podmienky žiaka,  

● procesy sebahodnotenia žiaka, 

● praktické aktivity súvisiace s učivom realizovateľné v domácom prostredí, 

● známky získané z online testov po prebratí tematického celku, 

● online skúšanie, online kvízy, aktivita na online vyučovacích hodinách/blokoch. 

 

Informatika/Informačné technológie 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

● Písomné formy overovania (domáce úlohy, písomné zadania) - cieľom je overiť úroveň 

teoretických vedomostí vychádzajúcich z cieľových teoretických a praktických požiadaviek 

UO ŠkVP. 
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● Praktické formy overovania (referáty, projekty, praktické cvičenie) – cieľom je overiť 

úroveň osvojených zručností a spôsobilostí, schopnosť využiť získané teoretické poznatky 

a vedomosti pri riešení praktických úloh.  

● Ústne formy overovania (verejné prezentácie projektov spojené so sebahodnotením 

a kritickým hodnotením ostatných), cieľom je overiť úroveň a doplniť overenie teoretických 

a praktických vedomostí s dôrazom na kvalitu, spôsob prezentácie v logických súvislostiach.  

● Účasť na olympiádach a súťažiach, cieľom je podporiť kreativitu, rozvíjať prezentačné 

aktivity. 

● Pozorovanie (schopnosť komunikácie, prispôsobenie sa skupine, individuálny progres žiaka, 

progres voči skupine, ochota spolupracovať a pomáhať), cieľom je zistiť stupeň rozvoja 

individuálnych predpokladov, talentu, pripravenosti na vyučovanie. 

Pri záverečnom hodnotení sa dosiahnutá klasifikácia a individuálne hodnotenie (podľa stupňa 

osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností) prevedie na percentuálnu úspešnosť, na základe 

ktorej žiak získa klasifikačný stupeň podľa všeobecne platného kľúča. 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 
● vypracovanie zadaných úloh, referátov, pracovných listov, úloh v pracovných zošitoch, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, prejavenú zodpovednosť, 

● pravidelnosť a úroveň vypracovania dištančných úloh a tematických prác, pričom sa 

prihliadne na individuálne podmienky žiaka,  

● sebahodnotenie žiaka, 

● praktické aktivity súvisiace s učivom realizovateľné v domácom prostredí, 

● známky získané z online testov po prebratí tematického celku, 

● online skúšanie, online kvízy, aktivita na online hodinách.  

 

Technika 

Proces osvojovania si kľúčových kompetencií u žiaka vo vyučovacom procese bude priebežne 

hodnotený počas jedného polroka minimálne takto: 

● priebežné slovné hodnotenia,  

● jedna písomná skúška (pracovný list), 

● praktická skúška, výrobok (doplnená slovným komentárom), 

● vypracovanie a prezentácia jedného individuálneho projektu. 

Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 
Žiakom bude počas dištančného vzdelávania zadávaná jedna mesačná praktická úloha (alebo 

pracovný list) realizovateľná v domácom prostredí.  

 

Etická/náboženská výchova 

Podkladom pre celkové hodnotenie žiakov v daných predmetoch je: 

● slovné hodnotenie za ústne odpovede/prezentácie/výstupy z diskusných tímových projektov, 

● výstupy z hodnotovej/charakterovej výchovy (dobročinnosť, pomoc slabším a zraniteľnejším, 

charitatívne a zážitkové činnosti, rovesnícke vzdelávanie, všímavosť na podnety, rozvoj 

sociálnych zručností a pod.) 

● sebahodnotiace procesy orientované na pokrok v rozvoji žiaka, aktívna participácia na 

podujatiach triedy/školy/komunity. 

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sú výstupy žiakov hodnotené slovne. 

 

Hudobná výchova 

Žiak je počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je priebežne hodnotený 

počas jedného polroka minimálne takto: 

● priebežné slovné hodnotenia, 

● priebežné aktivity (referáty, zaujímavosti k danej téme),  

● jeden/dvakrát ústna skúška (teória, pesnička), 

● jeden/dvakrát písomné skúšky (krátke písomné skúšky) – percentuálne hodnotenie, dosiahnutá 

úspešnosť sa prevedie na klasifikačnú známku podľa všeobecne platného kľúča, 
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● vypracovanie a prezentácia individuálneho projektu. 

Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania zahŕňa: 

 vypracovanie zadaných úloh, referátov, pracovných listov, prezentácií, videonahrávok, 

 prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, prejavená miera zodpovednosti, 

 pravidelnosť a úroveň vypracovania zadaných úloh s prihliadnutím na individuálne 

podmienky žiaka, 

 procesy sebahodnotenia žiaka, vrstovnícke hodnotenie. 

 

Výtvarná výchova 

Všeobecne platí, že žiak počas osvojovania si kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese je 

priebežne hodnotený počas jedného polroka minimálne takto: 

● priebežné slovné hodnotenia (portfólio žiaka), 

● priebežné hodnotenie artefaktov, minimálne dvakrát hodnotenie vypracovania a výsledného 

artefaktu známkou, 

● priebežné aktivity (referáty, prezentácia k danej téme),  

● možnosť ústnej alebo písomnej skúšky (teória), percentuálne hodnotenie, dosiahnutá 

úspešnosť sa prevedie na klasifikačnú známku podľa všeobecne platného kľúča. 

Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 

Žiaci sú hodnotení za vypracovanie dlhodobejšieho projektu/výtvarnej práce podľa dodržania 

zadaných kritérií a za vypracované dobrovoľné úlohy (účasť na súťažiach, príspevky do školského 

časopisu a pod).  

 

Telesná a športová výchova 

Proces osvojovania si kľúčových kompetencií u žiaka vo vyučovacom procese je priebežne hodnotený 

počas jedného polroka minimálne takto: 

● priebežné slovné hodnotenia, 

● teoretické vedomosti: celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

faktov, pojmov (história športu, olympijské hry, základné pravidlá v športových hrách, 

v atletike, gymnastické názvoslovie a pojmy ai), 

● kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované motorické a intelektuálne 

činnosti, 

● schopnosť uplatniť osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, 

pri výklade, 

● kvalita myslenia, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, kvalita 

výsledkov činnosti, 

● príprava na vyučovaciu hodinu (športový úbor si môže žiak zabudnúť maximálne dvakrát za 

polrok), 

● necvičenie z dôvodu choroby/čiastočné oslobodenie (hodnotenie individuálneho projektu z 

tematického celku, ktorý nemohol žiak absolvovať zo zdravotných dôvodov)  

● vnútorný hodnotiaci systém zahŕňa udeľovanie motivačných známok za účasť na športových 

súťažiach.  

Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania zahŕňa 

 aktívny prístup k odporúčaniam učiteľa (žiakom zasielané webové linky na športové aktivity, 

vhodné na precvičovanie cvikov, posilňovanie, prechádzky v prírode, aktivity v exteriéri...) 

 sebahodnotiace procesy žiaka- 

 

Manažment osobných financií 

Proces osvojovania si kľúčových kompetencií u žiakov vo vyučovacom procese je počas každého 

polroka školského roku hodnotený takto: 

● priebežné slovné motivujúce hodnotenie spojené so sebahodnotením, 

● jeden individuálny projekt na zadanú tému (vypracovanie, prezentácia v skupine), 

● jedna písomná skúška/test, dosiahnutá percentuálna úspešnosť sa prevedie na známku podľa 

všeobecne platného kľúča, 
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● aktivita/pasivita na vyučovaní, ochota a stupeň nasadenia pri plnení zadaných úloh pri 

samostatnej a skupinovej práci oceňovaná bodmi. 

Vnútorný hodnotiaci systém zahŕňa udeľovanie bodov a motivačných známok za aktívnu činnosť 

žiaka na vyučovacej hodine i v domácom prostredí (riešenie nadštandardných úloh, aplikačné úlohy, 

účasť na súťažiach/konferenciách/podujatiach k CGT, FIG, tvorivý prístup pri vypracovaní projektov 

ap.). Pri komplexnom hodnotení žiaka v danom klasifikačnom období vyučujúci využíva žiakove 

portfólio. 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci prihliada na: 

● známky získané pred dištančným vzdelávaním, 

● vypracovanie zadaných úloh, referátov, pracovných listov, úloh v pracovných zošitoch, 

● prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, miera zodpovednosti a spolupráce, 

● pravidelnosť a úroveň vypracovania dištančných úloh a tematických prác s prihliadnutím na 

individuálne domáce/rodinné podmienky žiaka,  

● procesy sebahodnotenia žiaka orientované na pokrok v rozvoji žiaka, 

● praktické aktivity súvisiace s učivom realizovateľné v domácom prostredí, 

● známky získané z online testov po prebratí/zopakovaní tematického celku, 

● online skúšanie, online kvízy, aktivita na online vyučovacích hodinách/blokoch..  

 

 

 

Zvolen 02.09.2022 

 

       Mgr. Ľuboslava Bieliková 

        riaditeľka školy 


