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 Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov/čok v škole je poskytnúť 

žiakovi/čke a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak/čka zvládol/a danú problematiku, v 

čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

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

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov/čok budeme vychádzať z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  

 Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov/čky na 

úspešných/é a neúspešných/é. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka/čky. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov/čok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami berieme do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka/čky na jeho 

školský výkon. 

 Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 V základnej škole ostáva naďalej v platnosti rozhodnutie o hodnotení výkonov 

žiakov/čok formou  klasifikácie. 

 

1.stupeň 

 

V nultom ročníku v prvom aj druhom polroku – slovné hodnotenie žiakov/čok, 

s možnosťou pridať hodnotiaci komentár. 

 Výkony žiakov a žiačok v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy 

sú v oboch polrokoch klasifikované známkou.  

 Dôležité je udržiavať kontakt s rodičovskou verejnosťou, rodičmi žiakov/čok 1. 

ročníka, informovať ich o pokrokoch žiakov/čok, spolupracovať s rodičmi pri dodržiavaní 

spoločných postupov vo vzdelávaní a výchovnom ovplyvňovaní žiakov/čok. Tiež je potrebné 

rodičov žiadať o spoluprácu v prípade, ak žiak/čka má problémy v učení, či dodržiavaní 

vnútorného školského poriadku. 

Výchovné predmety v ročníkoch 1. – 4. klasifikujeme v obidvoch polrokoch. 

Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. ETV a NBV 

nie sú klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení 

uvádza  slovo  a b s o l v o v a l /a. 

 

2. stupeň  

  

Po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy klasifikujeme výkony žiakov/čok vo 

všetkých vyučovacích predmetoch v obidvoch polrokoch  školského roka. 

 

Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. ETV a NBV 

nie sú klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení 

uvádza  slovo  a b s o l v o v a l /a. 

 

Dohodnuté zásady klasifikácie výchovných predmetov: 

a) je neprípustné známkou z príslušného predmetu hodnotiť disciplinárne priestupky, 

nevhodné prejavy správania, nenosenie si učebných pomôcok a ďalšie nedostatky, súvisiace s 

porušovaním vnútorného školského poriadku. Spomenuté nedostatky je možné zohľadniť v 

známke zo správania. 

b) známkou z výchovného predmetu  sa hodnotí výkon žiaka/čky a vzťah k predmetu, prístup 

k povinnostiam, snaha a iniciatíva žiaka/čky zvládnuť úlohu. 



                                                      Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov 

                                   Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 

c) vyučujúci má rešpektovať individuálne dispozície žiaka/čky k jednotlivým výchovným 

predmetom (Telesná výchova, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná 

výchova, Výchova umením) a tomu prispôsobiť celkové hodnotenie výkonu žiaka/čky. 

 

Hodnotenie úrovne vedomostí žiakov/čok v oblasti vzdelávacích predmetov: 

Úroveň vedomostí žiakov/čok na prvom i druhom stupni budeme zisťovať prostredníctvom: 

- ústnych odpovedí, 

- didaktických testov a písomných previerok predpísaných školskými osnovami k jednotlivým 

predmetom, zohľadňujúcich požiadavky štandardov,  

- rozboru predpísaných písomných prác. 

              Vedomostnú úroveň žiakov/čok preverujeme počas školského roka formou previerok 

nasledovne: 

 

       Na 1.stupni v 4.ročníku: 

- slovenský jazyk a literatúra  - vstupné, výstupné, 

- matematika                - vstupné,  výstupné, 

 

Na 2.stupni: 

- slovenský jazyk a literatúra  - vstupné, výstupné, 

- matematika       - vstupné, polročné, výstupné, 

- anglický jazyk     - výstupné.  

 

       Túto formu kontroly vykonávajú vedúce MO v spolupráci s vyučujúcimi uvedených 

predmetov. Vyhodnotenie predkladajú  vedeniu školy, výsledky sú predmetom rozborov v 

metodických orgánoch. Písomné práce sú archivované podľa pravidiel Registratúrneho 

poriadku školy. 

 

Pri hodnotení žiakov/čok vychádzame z aktivít a cieľov, ktoré sú obsiahnuté v Školskom 

vzdelávacom programe. 

 

Kritéria hodnotenia prospechu: 

 

Slovné hodnotenie v jednotlivých predmetoch nultého ročníka: 
- Dosiahol/a veľmi dobré výsledky 

- Dosiahol/a dobré výsledky 

- Dosiahol/a uspokojivé výsledky 

- Dosiahol/a neuspokojivé výsledky 

 

Stupeň dosiahol/a veľmi dobré výsledky  

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

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

podľa učebných osnov. Žiak/čka vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho/ej myslenie je 

kritické, dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si 

organizuje svoju prácu a je schopný/á samostatne pracovať po predchádzajúcom návode 

učiteľa/ky. 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/ej ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. 

Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho/ej činností sú veľmi dobré, originálne.  
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Stupeň dosiahol/a dobré výsledky  

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

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

podporou učiteľa/ky 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/ky. Číta s porozumením, 

pri riešení úloh uplatňuje logiku. Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu 

sebazdokonaľovaniu. Jeho/ej ústny aj písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický 

prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka/čky je dobrá.  

 

Stupeň dosiahol/a uspokojivé výsledky  

Žiak/čka nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu/jej 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/á pri 

využívaní poznatkov, zdržanlivý/á pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. 

Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa/ky. Jeho/ej ústny a písomný prejav má v 

správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak/čka 

často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho/ej činností je uspokojivá.  

 

Stupeň dosiahol/a neuspokojivé výsledky  

Žiak/čka si neosvojil/a 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/á 

pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet 

učiteľa/ky. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho/jej ústny a písomný 

prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na 

nízkej úrovni. Žiak/čka nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho/jej činností je 

neuspokojivá. 

 

Prospech žiaka/čky v jednotlivých vyučovacích predmetoch v prvom až deviatom 

ročníku klasifikujeme 5. stupňami: 

 

1-výborný  

2- chválitebný   

3- dobrý           

4- dostatočný             

5- nedostatočný 

 

1. stupeň- výborný 

Žiak/čka dosahuje konkrétne výstupy stanovené vo výkonovom štandarde,očakávané 

kompetencie a ciele vzdelávania pohotovo, v určenom čase, s výrazným podielomsamostatnej 

práce alebo len s minimálnou pomocou učiteľa. Preukazuje autentickosť, 

kreativitu,originalitu. Má záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. Naplno využíva svoje 

schopnostia možnosti. Má schopnosť sebahodnotenia a sebakritiky. Jeho/ej ústny a písomný 

prejav jesprávny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný. Je schopný/á samostatne 

študovať texty. 
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2. stupeň- chválitebný 

Žiak/čka ovláda učebnými osnovami požadované poznatky v podstatecelistvo, presne a úplne. 

Pri riešení úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, kreativitya originality. Stanovené 

výstupy v určenom čase dosahuje s malou pomocou učiteľa/ky. Je sebakritický/á a má 

schopnosť sebahodnotenia. Jeho/ej ústny a písomný prejav má menšie nedostatkyv správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je bez väčších nepresností. Žiak/čka je schopný/á 

samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

 

3. stupeň- dobrý  

Žiak/čka má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov 

nepodstatné medzery. V činnostiach je skôr pasívny/a, málo využíva svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení úloh je nižšia miera autentickosti a kreativity. Stanovené výstupy 

dosahuje v dlhšom ako určenom čase s výraznou pomocou učiteľa/ky. Svoje schopnosti a 

rezervy využíva len čiastočne. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Je schopný/á samostatne študovať podľa návodu učiteľa/ky. Malá 

snaha o zlepšenie stavu. 

 

4. stupeň- dostatočný 

Žiak/čka má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí značné 

medzery. Je pasívny/a, nespolupracuje. Stanovené výstupy dosahuje pri výraznej pomoci 

učiteľa/ky a za dlhší ako stanovený čas. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

činností ja málo pohotový/á a má väčšie nedostatky. V práci je nesamostatný/á. Jeho/ej ústny 

a písomný prejav má závažné nedostatky. Závažné nedostatky vie za pomoci učiteľa/ky 

opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

 

5. stupeň- nedostatočný 

Žiak/čka si požadované poznatky neosvojil/a celistvo, má závažné medzery. V uplatňovaní 

vedomostí a zručností sa vyskytujú závažné chyby. Nedostatočná známka sa udeľuje 

výnimočne žiakovi/čke, ktorý/á ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať. Nedosahuje žiadne 

stanovené výstupy a to aj pri maximálnej pomoci a snahe učiteľa/ky. V ústnom a písomnom 

prejave sú závažné nedostatky v správnosti. Grafický prejav je na nízkej úrovni. Nedostatky 

nevie opraviť ani za pomoci učiteľa/ky. Neprejavuje žiadnu snahu o zlepšenie tohto stavu. 

 

 

Stupnica hodnotenia pri kombinácií percentuálneho hodnotenia, bodového 

hodnotenia a klasifikácie známkou: 

 

Percentuálne hodnotenie Bodové hodnotenie Známka 

100%  –  90% 10 – 9 1 

89% - 75 % 8 – 7 2 

74% - 50 % 6 – 5 3 

49% - 25 % 4 – 3 4 

24%  - 0% 2 – 0 5 
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Postupy a zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia: 

Hodnotenie poskytuje žiakovi/čke spätnú väzbu. 

Hodnotenie musí byť: 

- zrozumiteľné a jednoznačné, 

- pedagogicky zdôvodniteľné, 

- odborne správne, 

- porovnateľné s danými kritériami hodnotenia žiaka/čky, 

- vždy doložiteľné, učiteľ/ka musí viesť evidenciu o každom hodnotení žiaka/čky. 

 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – veľmi dobré,  

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé,  

4 – neuspokojivé.  

 

Stupeň 1 (veľmi dobré)  

Žiak/čka dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení.  

Stupeň 2 (uspokojivé)  

Žiak/čka porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.  

Stupeň 3 (menej uspokojivé)  

Žiak/čka závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení.  

Stupeň 4 (neuspokojivé)  

Žiak/čka sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi/čkami a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov/čky 

a zamestnancov/kyne školy.  

 

Celkové hodnotenie žiaka/čky nultého ročníka, prvého ročníka základnej školy sa na konci 

prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:  

 

a) prospel (a),  

b) neprospel (a).  

 

Celkové hodnotenie žiaka/čky druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na 

konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:  

 

a) prospel (a) s vyznamenaním,  

b) prospel (a) veľmi dobre,  

c) prospel (a),  

d) neprospel(a).  

 

Žiak/čka prospel/a s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré. 
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Žiak/čka prospel/a veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá 

horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.  

Žiak/čka prospel/a, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete.  

Žiak/čka neprospel/a, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň nedostatočný.  

 

Žiakovi/čke, ktorý/á je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný/á 

(nehodnotený/á), sa na vysvedčení uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo:  

 

a) absolvoval/a, ak sa žiak/čka aktívne zúčastňoval/a na vyučovacom procese daného 

predmetu alebo ak bol žiak/čka prítomný/á na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných 

objektívnych dôvodov nepracoval/a,  

b) neabsolvoval/a, ak žiak/čka zo závažných dôvodov nemohol/a vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval/a,  

c) neabsolvoval/, ak žiak/čka na vyučovacej hodine nepracoval/a, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa/ky; celkové hodnotenie takého/ej žiaka/čky je 

neprospel/a.  

 

SYSTÉM HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH 

PREDMETOV 

 

 

NULTÝ ROČNÍK 

 

Hodnotenie žiaka/čky je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

Hodnotenie žiakov/čok nultého ročníka v priebežnom aj celkovom hodnotení je slovné. 

V procese hodnotenia uplatňujeme objektívnosť, primeranú náročnosť, pričom prihliadame aj 

na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy, pedagogický takt voči 

žiakovi/čke, rešpektujeme práva dieťaťa. Hodnotenie má významnú povzbudzujúcu 

a motivačnú úlohu, preto využívame hlavne pozitívne hodnotenie – pochvala, povzbudenie, 

symboly – včelička, slniečko, iné obrázky. Zohľadňujeme vekové a individuálne osobitosti 

žiaka/čky s prihliadnutím na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť.  

V nultom ročníku postupujeme podľa platných metodických pokynov. Prospech 

v jednotlivých vyučovacích predmetoch na vysvedčení  pre nultý ročník ZŠ hodnotíme  

slovne stupňami: 

a) dosiahol/a veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol/a dobré výsledky, 

c) dosiahol/a uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol/a neuspokojivé výsledky. 

 

1. STUPEŇ 

 

Slovenský jazyk a literatúra  
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Veľkú pozornosť venujeme rozvoju komunikačných schopností, slovnej zásoby, tvorivosti 

a čítaniu s porozumením. Dbáme na správne a estetické písanie, správnu výslovnosť, 

artikuláciu a samostatné rozprávanie. Dôraz kladieme na rozvoj čitateľských zručností. Na 

oživenie hodín často navštevujeme knižnicu, podnecujeme tvorivosť detí. 

V prvom ročníku hodnotíme zvládnutie čítania a písania písmen, plynulosť čítania 

naučeného aj nového textu, porozumenie textu, prepis a odpis textu. 
 

V prvom polroku 1. ročníka hodnotíme slovne. V procese hodnotenia uplatňujeme 

objektívnosť, primeranú náročnosť, pričom prihliadame aj na vynaložené úsilie, svedomitosť, 

individuálne schopnosti, záujmy, pedagogický takt voči žiakovi/čke, rešpektujeme práva 

dieťaťa. Hodnotenie má významnú povzbudzujúcu a motivačnú úlohu, preto využívame 

hlavne pozitívne hodnotenie – pochvala, povzbudenie, symboly – včelička, slniečko, iné 

obrázky. Zohľadňujeme vekové a individuálne osobitosti žiaka/čky s prihliadnutím na 

momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť.  

V druhom polroku žiaka/čku klasifikujeme.  

Tabuľka hodnotenia ako v ostatných ročníkoch. 

V druhom ročníku hodnotíme 6 diktátov, prečítame 2 knihy a naučíme sa 4 básne. 

V treťom ročníku hodnotíme 8 diktátov, prečítame 2 knihy prózy a 1 knihu poézie 

a naučíme sa 4 básne. 

Vo štvrtom ročníku hodnotíme 7 diktátov, prečítame 2 knihy prózy a 1 knihu poézie 

a naučíme sa 4 básne. Výber kníh nechávame vo všetkých ročníkoch na učiteľoch/kách 

a žiakoch/čkach.  V ročníkoch 2., 3., 4. hodnotíme čítanie naučeného aj nového textu, 

porozumenie a obsah prečítaného. V gramatickej časti preverujeme získané vedomosti formou 

testu po každom tematickom celku a ústnymi odpoveďami.  

Vo štvrtom ročníku píšeme vstupnú a výstupnú previerku – zodp. p. uč. štvrtého ročníka. 

Cvičné diktáty  -  vyhodnocujeme iba počtom chýb. 

Spôsoby hodnotenia: 

Hodnotenie učiteľom/kou: ústnou formou alebo písomnou formou - hodnotíme vedomosti 

žiaka/čky a jeho/jej spôsobilosti, monitorujeme pokrok žiaka/čky v učení. 

Hodnotenie spolužiakmi/čkami: viedieme žiakov/čky k väčšej vzájomnej tolerancii a učíme 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov/čok, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, 

pretože žiaci/čky sa učia rešpektovať jeden druhého. 

Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka/čky, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: tváre (smajlíci),  

dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky.  

Hodnotenie diktátov, odpisov a prepisov v 1. ročníku a diktátov v 2. – 4.  ročníku: 

počet chýb známka 

0 - 2 1 

3 - 4 2 

5 - 7 3 

8 - 10 4 

11 a viac chýb 5 

 

Ak sa vyskytne tá istá chyba v tom istom slove niekoľkokrát, počíta sa za jednu chybu.  
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Stupnica hodnotenia pri kombinácií percentuálneho hodnotenia, bodového hodnotenia a 

klasifikácie známkou: 

 

Percentuálne hodnotenie Bodové hodnotenie Známka 

100%  –  90% 10 – 9 1 

89% - 75 % 8 – 7 2 

74% - 50 % 6 – 5 3 

49% - 25 % 4 – 3 4 

24%  - 0% 2 – 0 5 

 

Sloh - hodnotíme  schopnosť stručne reprodukovať prečítaný text, vytvoriť jednoduchý 

vlastný text, ústne alebo písomné ocenenie kladov práce.  

Literárna výchova - hodnotíme čitateľskú aktivitu žiaka/čky, schopnosť orientovať sa v 

umeleckej literatúre, schopnosť interpretovať obsah prečítaného. 

 

Cudzí jazyk – Anglický jazyk 

 

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

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. Vychádza z platných učebných osnov a 

vzdelávacích štandardov z daného predmetu a je v súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č. 

22/ 2011 na hodnotenie žiakov/čok základnej školy. Prospech sa klasifikuje 5 stupňami:  

1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný  

Stupeň 1 (výborný): Žiak/čka ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a 

vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho/jej ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho/jej činností sú kvalitné až originálne. 

 Stupeň 2 (chválitebný): Žiak/čka ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje 

pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho/jej ústny aj písomný prejav 

má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne 

estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.   

Stupeň 3 (dobrý): Žiak/čka má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a 

zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené 

kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a 

kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. 

Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom 

prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej 

estetický. Výsledky jeho/jej činností sú menej kvalitné.                                                                           

Stupeň 4 (dostatočný): Žiak/čka má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný/á pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 
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často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak/čka s 

pomocou učiteľa/ky opraviť.  

Stupeň 5 (nedostatočný): Žiak/čka si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované 

učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné 

chyby. Je nesamostatný/á pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti 

uplatniť ani na podnet učiteľa/ky. Jeho/jej ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. 

Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa/ky.  

Obsah hodnotenia  

Počúvanie s porozumením: hodnotíme rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 

porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. 

Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie 

prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, 

kreslenie).  

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku nehodnotíme izolovane, ale vnímané v 

kontexte situácie. Dôraz  kladieme na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť  

venujeme správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: hodnotíme čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a 

porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, 

čítanie krátkych textov s porozumením).  

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania odzrkadľjú aktivity v triede. Žiaci/čky 

odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke 

odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, 

ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.).  

Spôsoby hodnotenia:  

Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: hodnotíme vedomosti žiaka 

a jeho spôsobilosti.  

Hodnotenie spolužiakmi: viedieme žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a učíme ich všímať 

si pozitíva práce spolužiakov, čo pozitívne ovplyvňuje atmosféru v triede, pretože žiaci sa 

učia rešpektovať jeden druhého. 

Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi 

najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky.  

Hodnotenie v rámci vnútorného dohovoru MZ I.stupňa: 

Testy  - min. 6x v školskom roku 

známka 3., 4.ročník 

1 10-9b 

2 8-7b 

3 6-5b 

4 4-3b 

5 2-0b 
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Ústne odpovede – min. 2x v školskom roku 

Percentuálne hodnotenie KP 

Známka 3.- 4. ročník 

1 100 - 90% 

2 89 - 75% 

3 74 - 50% 

4 49 - 25% 

5 24 - 0% 

 

Projekty – hodnotíme ústne. 

 

Matematika 

 

Okrem rozvíjania si základných vedomostí a zručností z algebry, aritmetiky a geometrie 

riešime úlohy z praxe – nákupy (euro), meranie, váženie,... Rozvíjame finančnú gramotnosť 

žiakov/čok. Dbáme na presnosť pri rysovaní, orientáciu v priestore, rozvíjanie logického 

a abstraktného myslenia. Precvičujeme postupnosti a súvislosti matematických javov 

a analyzujeme ich.  

Preverujeme učivo po každom tematickom celku. 

Pri geometrickom učive hodnotíme každý krok bodom. 

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov/čok je poskytnúť žiakovi/čke a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom ako žiak/čka ovládajú danú problematiku, v čom majú nedostatky, kde sú 

rezervy a aké sú ich potreby. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce, návod 

ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii  zisťujeme a hodnotíme to, čo žiak/čka vie a nesnažíme sa 

v prvom rade odhaľovať jeho/j nedostatky. 

1. Ústny prejav: aktivita, samostatnosť a iniciatíva, pravidelnosť pri plnení úloh, stupeň 

chápania matematických súvislostí, schopnosť aplikovať učivo (vzorce, poučky) pre výpočet 

v praxi, starostlivosť a presnosť pri rysovaní. 

2. Písomný prejav: matematické rozcvičky, samostatné práce, previerky 

Spôsoby hodnotenia: 

Hodnotenie učiteľom/kou: ústnou formou alebo písomnou formou - hodnotíme vedomosti 

žiaka/čky a jeho/jej spôsobilosti, monitorujeme pokrok žiaka/čky v učení. 

Hodnotenie spolužiakmi/čkami: viedieme žiakov/čky k väčšej vzájomnej tolerancii a učíme 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov/čok, čo pozitívne ovplyvňuje atmosféru v triede, 

pretože žiaci/čky sa učia rešpektovať jeden druhého. 

Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka/čky, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: tváre (smajlíci), 

dotazníky.  

Tabuľka hodnotenia: 
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Percentuálne hodnotenie Bodové hodnotenie Známka 

100%  –  90% 10 – 9 1 

89% - 75 % 8 – 7 2 

74% - 50 % 6 – 5 3 

49% - 25 % 4 – 3 4 

24%  - 0% 2 – 0 5 

 

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov/čok je poskytnúť žiakovi/čke a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom ako žiak/čka ovládajú danú problematiku, v čom majú nedostatky, kde sú 

rezervy a aké sú ich potreby. Súčasťou hodnotenia bude aj povzbudenie do ďalšej práce, 

návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii treba zisťovať a hodnotiť to, čo žiak/čka vie a nesnažiť sa 

v prvom rade odhaľovať jeho/j nedostatky. 

1. Ústny prejav: aktivita, samostatnosť a iniciatíva, pravidelnosť pri plnení úloh, stupeň 

chápania matematických súvislostí, schopnosť aplikovať učivo (vzorce, poučky) pre výpočet 

v praxi, starostlivosť a presnosť pri rysovaní. 

2. Písomný prejav: matematické rozcvičky, samostatné práce, previerky 

Tabuľka hodnotenia: 

100% - 90%.............1 

89% - 75%...............2 

74% - 50%...............3 

49% - 25%...............4 

24%  - 0%............... 5 

 

Informatická výchova  

 

Hodnotíme podľa platných metodických pokynov. Pri hodnotení a klasifikácii predmetu   

individuálne pristupujeme k žiakom/čkam, ktorí/é doma nemajú počítač a nemôžu učivo 

precvičovať. 

Prácu s počítačom hodnotíme aspoň 3-krát za polrok.  
Spôsoby hodnotenia: 

Hodnotenie učiteľom/kou: ústnou formou alebo písomnou formou - hodnotíme vedomosti 

žiaka/čky a jeho/jej spôsobilosti, monitorujeme pokrok žiaka/čky v učení. 

Hodnotenie spolužiakmi/čkami: viedieme žiakov/čky k väčšej vzájomnej tolerancii učíme 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov/čok.  

Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka/čky. Medzi najčastejšie metódy 

sebahodnotenia patria: tváre (smajlíci), rozhovory s učiteľom/kou.  

 

Prírodoveda 

 

Hodnotíme podľa platných metodických pokynov. Ústne skúšame v priebehu školského roka 

najmenej 4-krát. Písomne skúšame formou testu alebo päťminútovky v priebehu roka 

najmenej 6 -krát. Projekty v priebehu školského roka najmenej 6-krát. Žiaka/čku  v priebehu 

školského roka hodnotíme v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka 

schválených MŠ SR. Hodnotíme ústne odpovede, praktické zadania úloh, referáty a projekty. 

Pri praktických aktivitách hodnotíme aj  slovne praktické zručnosti s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť vypracovaných úloh. Hodnotíme počas hodiny, skúšame a 
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klasifikujeme  iba základné učivo. Na záver rozsiahlejších tém  zaraďujeme písomné 

preverovanie vedomostí. 

Formy hodnotenia: 

Ústny prejav - tvorí prevažnú časť zisťovania vedomostí žiaka 

Písomný prejav - krátke testy na utvrdenie učiva jednotlivých celkov (nie na celú vyučovaciu 

hodinu) 

Projekty (prezentácie) 

Hodnotenie spolužiakmi/čkami - viedieme žiakov/ky k väčšej vzájomnej tolerancii a učíme 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov/čok, čo pozitívne ovplyvní atmosféru v triede. 

Hodnotenie spolužiakmi/čkami: viedieme žiakov/čky k väčšej vzájomnej tolerancii učíme 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov/čok.  

Sebahodnotenie -  rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka/čky, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: tváre (smajlíci),  

dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky.  

Tabuľka hodnotenia: 

 

Percentuálne hodnotenie Bodové hodnotenie Známka 

100%  –  90% 10 – 9 1 

89% - 75 % 8 – 7 2 

74% - 50 % 6 – 5 3 

49% - 25 % 4 – 3 4 

24%  - 0% 2 – 0 5 

 

Kritériá klasifikácie: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak/čka klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuál-

ne a praktické činnosti.  Ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne. 

Grafický prejav je estetický. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej 

úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak/čka klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelek-

tuálne a praktické činnosti. Ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelek-

tuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. V jeho/jej myslení sa prejavuje logi-

ka a tvorivosť. Jeho/jej ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti a presnosti. 

Grafický prejav je prevažne estetický. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak/čka klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho/cej. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa/ky uplatňuje osvojené vedomosti pri riešení jednotlivých 

úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou/kynou 

pomocou opraviť. Grafický prejav je menej estetický. 
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Stupňom 4 – dostatočný sa žiak/čka klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelek-

tuálnych a praktických činností je málo pohotový. Žiak/čka má závažné medzery v celistvosti 

a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov. Jeho/jej logika myslenia 

je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. Jeho/jej ústny aj písomný prejav má často 

v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak/čka  klasifikuje, ak vedomosti, zákonitosti a zručnosti 

požadované učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi si neosvojil/a, má v nich závažné 

nedostatky. Je nesamostatný/á v myslení a pri využívaní poznatkov. 

 

Vlastiveda 

 

Podstatou hodnotenia predmetu je zisťovanie postojov, vedomostí, schopností a zručností 

žiaka/čky podľa cieľov vyučovacieho predmetu. Žiak/čka nadobudne hodnotiace kompetencie 

v tom, že dokáže ohodnotiť seba a druhých a bude vedieť prijať hodnotenie iných. Žiak/čka 

vyjadrí, čo sa v predmete naučil/a, kde sa mu/jej nedarilo a ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. Zhodnotí svoju činnosť, výsledok, projekt, prácu s plánom, obrázkovou mapou. 

Na týchto činnostiach zhodnotí predmet a svoju prácu v ňom, získa prehľad o sebe, ostatných 

ľuďoch, okolí, prírode a spoločnosti, v ktorej sa pohybuje, vybuduje sa vzťah k predmetu 

a k vlasti. 

Žiakov/čky v priebehu celého školského roka hodnotíme v zmysle metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiaka/čky schválených MŠ. 

Každého/ú žiaka/čku hodnotíme rovnomerne počas celého roka, priebežne, používame 

sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka/čky. Na zistenie úrovne zvládnutia problému 

a motiváciu žiakov/čok slúžia krátke písomné previerky, ktoré si tvorí každý/á vyučujúci/a 

samostatne s ohľadom na schopnosti žiakov/čok. Písomné previerky sú minimálne štyri za 

školský rok a  preverujú zvládnutie učiva po dobratí tematického celku. 

Ako motivácia slúžia aj známky za správne a rýchle vyriešenie problémových úloh zadaných 

na hodine alebo hodnotenie projektov. Predkladáme dva projekty za školský rok, pri ktorých 

hodnotíme okrem obsahovej stránky aj formálnu stránka projektu a  prezentáciu žiakom/čkou. 

Pri hodinovej dotácii 1 h týždenne žiaka/čku ústne skúšame aspoň 1-krát v štvrťročnom 

klasifikačnom období. 

 

Tabuľka hodnotenia: 

 

Percentuálne hodnotenie Bodové hodnotenie Známka 

100%  –  90% 10 – 9 1 

89% - 75 % 8 – 7 2 

74% - 50 % 6 – 5 3 

49% - 25 % 4 – 3 4 

24%  - 0% 2 – 0 5 

 

 

Výtvarná výchova  
 

Zohľadňujeme špecifický prínos predmetu k vzdelanostnému a  osobnostnému rozvoju  žiaka.  
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Hodnotíme vlastný prístup žiaka/čky k aplikácii techník, nástrojových a koordinačných 

zručností, ale najmä oblasť vytvárania svojich osobných symbolických 

reprezentácií skutočnosti (obrazov, objektov, priestorových riešení, akčných a procesuálnych 

vyjadrení svojej fantázie, predstáv a reality vonkajšieho sveta).  

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka/čku a usmerniť jeho 

osobnostný vývoj. Berieme ohľad na jeho/jej schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Porovnávame jeho/jej výkon s jeho/jej predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými kritériami 

pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov/čok.  

Porovnanie má najmä výchovný charakter. Nehodnotíme len (alebo v prvom rade) výsledok 

činnosti (vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup žiaka/čky v rámci tohto procesu.  

Formy hodnotenia  
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom/čkou, vo vzájomnej 

komunikácii má žiak/čka možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu 

kombinujeme so sebahodnotením žiaka/čky. Hodnotíme škálou od 1 do 5. Neklasifikujeme 

každú prácu a každý výkon žiaka/čky.   

Hodnotíme úlohy v rámci rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu 

žiaka/čky, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností 

žiakov/čok.  

Kritériá hodnotenia  
Hodnotíme výtvarný prejav, uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup, v súlade s 

ročníkovými kompetenciami. 

Hodnotíme priebeh vytvárania postojov, získavania zručností a spôsobilostí, získavania 

vedomostí, schopnosť realizácie výsledného artefaktu.   

Hodnotíme, primerane veku:  

a) priebeh vytvárania postojov:  

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

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,  

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,  

- cieľavedomosť riešení,  

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

- schopnosť spolupracovať,  

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;  

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:  

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií  

s nimi),  

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,  

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť  

analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);  

c) priebeh získavania vedomostí:  

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými  

edukačnými úlohami,  

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,  

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;  

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.  

 

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia výtvarnej výchovy   

stupeň hodnotenia opis kritérií  poznámka 

výborný Žiak/čka spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej úrovni:   proporcie 
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- žiak/čka je iniciatívny/a a tvorivý/á vo výtvarnom 

vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený 

/á voči novým podnetom a experimentovaniu,  

- žiak/čka dokáže vyjadriť veku primerané postoje 

(vkus, názor, spolupráca, individualita) v oblasti 

vizuálnej  kultúry,  

- žiak/čka ovláda zručnosti (technické, nástrojové, 

materiálové) podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencií na vynikajúcej úrovni,  

- žiak/čka preukazuje veku primerané mentálne 

spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných 

koncepcií,  

- žiak/čka dokáže veku primerane pomenúvať a 

interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky,  

- žiak/čka preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej 

kultúry primerané edukačným úlohám (v nižších 

ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch nástrojoch, 

základných technikách a druhoch vizuálnych umení; 

v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, ťažiskových 

obdobiach, nosných umelcoch a médiách),  

- žiak/čka dokáže rešpektovať vlastný tvorivý 

výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, 

názorom a vkusu iných,   

- žiak/čka zrealizoval artefakt primerane svojmu veku 

a schopnostiam. 

medzi 

jednotlivými 

kritériami 

zvažuje 

učiteľ/ka  

podľa 

individuálnych 

daností 

žiaka/čky 

chválitebný Žiak/čka v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa 

hodnotenia, ale je menej samostatný/á,  

iniciatívny/a a tvorivý/á.  

 

dobrý Žiak/čka realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba 

mu/jej iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje 

svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie 

prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom 

 

dostatočný Žiak/čka realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, 

bez vlastného  s ťažkosťami aplikuje získané 

zručnosti a poznatky v nových oblastiach.  

 

nedostatočný Žiak/čka nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné 

aktivity, neguje vyučovací proces. 

neodporúčame 

používať 

stupeň 

nedostatočný  

v celkovom 

hodnotení 

žiaka/čky; v 

čiastkovom 

hodnotení len 

vo 

výnimočných 

prípadoch 

(napr. zámerné 

negovanie 
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vyučovacieho 

procesu)  

 

Hudobná výchova 

 
Podľa platných metodických pokynov MŠ. 

Hodnotenie 1. ročník 

Každý štvrťrok spev 1 ľudovej alebo detskej piesne, v 1. polroku hodnotíme hry so spevom 

a v 2. polroku hodnotíme hry na rytmickom nástroji. V prvom polroku 1. ročníka hodnotíme 

slovne. 

Hodnotenie 2. ročník 

Každý štvrťrok spev 1 ľudovej alebo detskej piesne, v 1. polroku hodnotíme rytmický 

sprievod k piesni, v 2. polroku hodnotíme verbalizácie hudobných skladieb, vystihnutie 

nálady skladby. 

Hodnotenie 3. ročník 

Každý štvrťrok spev 1 detskej tanečnej piesne, piesne susedných národov alebo žartovnej 

piesne. V 1. polroku hodnotíme 1 jednoduchý tanec, pohybom reagovať na hudbu, v 2. 

polroku hodnotíme verbalizáciu výrazových prostriedkov a hudobných zážitkov z hudobných 

skladieb. 

Hodnotenie  4. ročník 

Každý štvrťrok spev 1 ľudovej piesne, v 1. polroku hodnotíme rytmické cvičenie, sprievodu 

k piesni, správne zvolený detský hudobný nástroj. V 2. polroku hodnotíme rozlišovanie 

hudobných nástrojov v hudobných skladbách, vystihnutie hudobnej myšlienky skladateľa. 

 
Prospech žiaka/čky  klasifikujeme týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 

– dostatočný, 5 – nedostatočný. 

  

Telesná výchova 

 

Žiak/čka je hodnotený/á podľa Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov/čok základnej školy. 

Hodnotíme komplexne na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom 

hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomo-

torických schopnostiach. Na plnenie cieľov telesnej výchovy sa využíva sebahodnotenie i 

hodnotenie iných – žiaci/ čky  sa vzájomne hodnotia v závere aktivity. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný  

5 – nedostatočný 

Stupeň   1 (výborný): 

- žiak/čka dosahuje výbornú  úroveň a kvalitu osvojených poznatkov a vedomostí v 

príslušnej oblasti a vysokú úroveň uvedených požiadaviek na výkony žiakov/čok, prejavuje 

snahu a záujem  o dianie, obsah a priebeh telovýchovného procesu, prejavuje záujem i 

schopnosť viesť dialóg na aktuálne, žiackej úrovni primerané témy s telovýchovnou 

problematikou, žiak/čka je tvorivý/á a iniciatívny/a, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený/á 

voči novým podnetom.  

Stupeň   2 (chválitebný): 
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- žiak/čka sa snaží byť  tvorivý/á, iniciatívny/a, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa  

učebných   osnov,  žiak/čka  má  osvojené  kľúčové  kompetencie,  ktoré s miernou 

podporou uč iteľa/ky aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a  iných  

č innostiach, kvalita  výsledkov  č inností  žiaka/čky je dobrá. 

Stupeň   3 (dobrý): 

-žiak/čka nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky   

a zákonitosti   podľa   učebných   osnov,   pri   riešení   teoretických i praktických  činností 

sa  vyskytujú nedostatky, je nesamostatný/á, nevie svoje vedomosti a zručnosti uplatniť  ani 

na podnet uč iteľa/ky. 

Stupeň  4 (dostatočný): 

-žiak/čka má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí 

podľa učebných osnov ako aj  v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických činností 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné nedostatky. Žiak/čka je 

nesamostatný/á, vážne nedostatky dokáže s pomocou učiteľa/ky opraviť. 

Stupeň  5 (nedostatočný): 

-žiak/čka si neosvojil/a vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, nevie ich využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú 

značné chyby. Kvalita výsledkov jeho/jej činností je na nízkej úrovni. Žiak/čka je 

nesamostatný/á, nevie svoje vedomosti a zručnosti uplatniť ani za pomoci učiteľa/ky. 

 

Výkonnostné požiadavky určené vzdelávacím štandardom na splnenie úrovne 

pohybových schopností v 4. ročníku ZŠ 

                   TEST CHLAPCI DIEVČATÁ 

Člnkový beh 4x10m (s) 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 

Skok do diaľky z miesta (cm)   150 - 160   142 - 150 

Výdrž v zhybe (s)      12 - 15     10 - 13 

Ľah – sed (počet za 1 min.)      33 - 38     30 - 35 

Dvanásťminútový beh (m) 1750 - 1950 1700 - 1900 

 

 

Náboženská výchova 

 

Hodnotenie v predmete náboženská výchova je v súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov/čok v základnej škole. 

Hodnotenie vo všetkých ročníkoch prebieha v rámci aktivít na každej vyučovacej hodine. Na 

plnenie cieľov náboženskej výchovy využívame sebahodnotenie i hodnotenie iných – žiaci/ 

čky  sa vzájomne hodnotia v závere aktivity. 

Vyzdvihujeme aktívnu komunikáciu na hodinách, pozitívny vzťah ku skupine, spoluprácu 

a pomoc iným, tvorivosť. Hodnotenie poskytuje žiakovi/čke spätnú väzbu. 

Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. NBV/ETV nie sú 

klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení uvádza 

slovo absolvoval/a. 

  
Etická výchova 

 

Hodnotenie v predmete etická výchova je v súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov/čok v základnej škole. 
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Hodnotenie vo všetkých ročníkoch prebieha v rámci aktivít na každej vyučovacej hodine. Na 

plnenie cieľov etickej výchovy využívame sebahodnotenie i hodnotenie iných – žiaci/ čky  sa 

vzájomne hodnotia v závere aktivity. 

Na vyučovacích hodinách vyzdvihujeme aktívnu komunikáciu na hodinách, pozitívny vzťah 

ku skupine, spoluprácu a pomoc iným, tvorivosť. Hodnotenie poskytuje žiakovi/čke spätnú 

väzbu. 

Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. NBV/ETV nie sú 

klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení uvádza 

slovo absolvoval/a. 

 

Pracovné vyučovanie 

 

Žiaka/čku v priebehu celého školského roka hodnotíme v zmysle metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiaka/čky schválených MŠ. Každý/á žiak/čka musí byť hodnotený/á 

rovnomerne počas celého roka, priebežne. Na hodnotenie použijeme klasifikačné stupne. 

Hodnotíme priebežne a súhrnne. Priebežné hodnotenie uplatňujeme pri hodnotení čiastkových 

výsledkov žiaka/ky a má hlavne motivačný charakter. Súhrnné hodnotenie žiaka/čky je čo 

najobjektívnejšie. Hodnotíme úroveň vedomostí, zručností a návykov žiaka/čky. 

Pri hodnotení uplatňujeme primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi/čke. 

Zohľadňujeme vekové a individuálne osobitosti žiaka/čky s prihliadnutím na momentálnu 

psychickú a fyzickú disponovanosť. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu žiaka/čky 

získavame sústavným diagnostickým pozorovaním, sledovaním výkonu žiaka/čky, analýzou 

výsledkov činností žiaka/čky. Hodnotíme aj finálny výrobok praktickej činnosti žiaka/čky. 

Žiaka/čku klasifikujeme minimálne šesťkrát za rok. 

Prospech žiaka/čky sa klasifikujeme týmito stupňami: 

stupeň 1 (výborný): žiak/čka ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a 

vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych a praktických činnostiach. Samostatne a tvorivo 

uplatňuje osvojené vedomosti z oblasti pracovných činností. Výsledky jeho/jej činností sú 

kvalitné až originálne. 

stupeň 2 (chválitebný): žiak/čka ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych a praktických činnostiach. Má osvojené 

kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri motorických, praktických a iných 

činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti z pracovnej činnosti.  Prejav 

je prevažne bez väčších nedostatkov. Výsledky jeho/jej činností sú kvalitné, bez väčších 

nedostatkov. 

stupeň 3 (dobrý): žiak/čka ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich využívať s pomocou učiteľa/ky. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri 

motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Vedomosti z 

pracovného umenia uplatňuje len s pomocou učiteľa/ky. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s pomocou opraviť. Výsledky jeho/jej  činností sú menej kvalitné. 

stupeň 4 (dostatočný): žiak/čka má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný/á 

pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. V kvalite výsledkov jeho/jej činností sa prejavujú 

omyly, vážne nedostatky dokáže žiak/čka s pomocou učiteľa/ky opraviť. 

stupeň 5 (nedostatočný): žiak/čka si neosvojil/a vedomosti a zákonitosti požadované 

učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Je 

nesamostatný/á pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti a zručnosti 
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uplatniť ani na podnet učiteľa. Kvalita výsledkov jeho/jej činností je na nízkej úrovni. Vážne 

nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa/ky. 

 

Špecializované triedy 

Pri hodnotení žiakov/čok v špecializovaných triedach vo všetkých predmetoch vychádzame 

z hodnotenia pre žiakov/ky bežných tried. Rešpektujeme kognitívne schopnosti dieťaťa, jeho 

možnosti domácej prípravy. Veľký dôraz kladieme na individuálny prístup, posilňovanie 

sebadôvery pochvalou a povzbudením.    

Pri hodnotení uplatňujeme platné metodické pokyny. 

 

2. STUPEŇ 

 

Slovenský jazyk a literatúra  

 

Pri splnení cieľov tohto predmetu naučíme žiaka správne čítať text, pochopiť jeho význam 

a zároveň mu  ukážeme cestu do sveta literatúry i do ďalšieho vzdelávania. Chceme docieliť, 

aby naši žiaci dobrovoľne siahali po literatúre z vlastného presvedčenia, nie z donútenia. 

Predmet im posilní sebavedomie a uľahčí vystupovanie na verejnosti. Pri hodnotení žiaka sa 

opierame o Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Pri klasifikácii žiakov sú pre vyučujúcich smerodajné vytvorené hodnotiace tabuľky  na 

klasifikáciu žiakov, ktoré sú uvedené v pláne PK. 

Pri splnení cieľov tohto predmetu si žiaci zdokonalia a upevnia vedomosti z predmetu 

Slovenský jazyk a naučíme žiaka správne aplikovať teoretické poznatky do praxe. Žiak sa 

naučí text podrobiť všestrannému jazykovému rozboru. Pri hodnotení žiaka sa opierame 

o platné metodické pokyny na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 
Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a 

 vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý): Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný): Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení 
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teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú 

podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny 

aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite 

výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne 

nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný): Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 
Predmet hodnotenia a klasifikácie: 

- osvojenie poznatkov o fonetickej, fonologickej, morfologickej, syntaktickej stavbe jazyka, 

o význame slov a o ich stavbe 

- osvojenie pravopisnej normy 

- osvojenie návyku spisovnej výslovnosti 

- osvojenie a prehlbovanie spisovného vyjadrovania 

- osvojenie čitateľských zručností 

- rozvoj komunikácie 

- osvojenie princípov štylizácie a kompozície súvislých ústnych i písomných jazykových 

prejavov 

- osvojenie poznatkov z vývinu jazyka 

- osvojenie poznatkov zo slovenskej a svetovej literatúry 

- osvojenie poznatkov z teórie literatúry 
 

Hodnotenie písomných prác: 

1.diktátov - za chybu sa počíta akákoľvek chyba z prebratého učiva. Ak sa vyskytne tá istá 

chyba v tom istom slove niekoľkokrát, počíta sa za jednu chybu. Chyba rovnakého významu 

v rôznych slovách sa počíta ako chyba v ďalšom slove. Hodnotenie zlej úpravy sa nesmie 

zarátať do známky za diktát. Známka sa napíše číslicou a uvedie sa počet chýb. Kontrolný 

diktát – text, analýza nedostatkov a následná oprava. Na napísanie a analýzu kontrolného 

diktátu sú vyčlenené 2 vyučovacie hodiny. 

Musia obsahovať predpísaný počet slov, ktorý je určený pokynmi na hodnotenie 

a klasifikáciu výsledkov v SJL na II. stupni, ale v prípade nutnosti prispôsobíme počet slov 

náročnosti textu. 

   Maximálny počet slov v diktáte: 

5. ročník – 65-70 

6. ročník – 85  

7. ročník – 100 

8. ročník – 120 

9. ročník – 150 

Klasifikačná norma pre diktát – pre všetky ročníky rovnaká: 

- stupeň 1 – počet chýb 0-1 

- stupeň 2 – počet chýb 2-3 

- stupeň 3 – počet chýb 4-7 
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- stupeň 4 – počet chýb 8-10 

- stupeň 5 – počet chýb 11 a viac 

 

2. slohových prác  

- klasifikujú sa dvoma známkami 

- prvá hodnotí sloh (štylizáciu) 

- druhá hodnotí gramatické chyby a úpravu 

- zápis známok je slovný – prídavným menom 

 

3. kontrolných prác – v každom ročníku po prebraní a zopakovaní daného učiva sa píše 

vstupná písomná práca (opakovanie učiva z prechádzajúceho ročníka) a výstupná previerka 

(zhrnutie poznatkov z daného ročníka). Kontrolnú prácu treba hodnotiť percentom úspešnosti, 

napísať počet dosiahnutých percent a známku číslicou (napr. 93% = 1). 

 Stupnica hodnotenia kontrolných prác: 

100% - 90% = 1 

89% - 75% = 2 

74% - 50% = 3 

49% - 20% = 4 

19% - 0% = 5 

 

Cudzí jazyk 

ANJ, NEJ, RUJ 

 
 Pri splnení výchovno-vyučovacích cieľov týchto hodín sa žiak naučí prirodzene sa 

orientovať aj v jednoduchšom cudzojazyčnom prostredí,  bude viac rozvitá jeho spoločenská, 

individuálna a profesijná akcieschopnosť v rámci krajín Európskej únie.  

 Hodnotenie predmetu vyjadruje mieru dosiahnutej úrovne a kvality osvojenia 

vedomostí, zručností a návykov. Vychádza z platných učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov z daného predmetu a je v súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č. 22/2011-R 

z 01. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Na hodinách žiaci preukazujú získané 

vedomosti a zručnosti. 

 Hodnotenie výkonov:   

- v oblasti rečovej recepcie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením), 

- jazykového systému (slovná zásoba, gramatika), 

- kvalitatívne metódy v oblasti interakcie (dialogický ústny prejav), 

- v oblasti rečovej produkcie (monologický ústny prejav, písanie). 

Hodnotenie sa má uskutočňovať v prvom rade pozitívne, to znamená,  najprv sa zistí čo žiak 

v ústnom alebo písomnom prejave  pri skúšaní dokázal. Až na druhom mieste sa berie ohľad 

na chyby, nedostatky a slabosti v jeho výkone. Pri hodnotení výkonov má vyučujúci 

zohľadniť nielen aktuálnu úroveň ovládania jazyka ale aj pokrok, ktorý žiak dosiahol v učení 

v zmysle podpory motivácie učiť sa jazyky. 

 

Požiadavky na výstup 

 

- zvládnutie základnej písomnej a ústnej komunikácie k danej téme 

- pochopenie jednoduchého písaného a počutého textu 

- pochopenie jednoduchých príkazov, povelov a inštrukcií 

- dorozumievanie jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom 

- vedenie jednoduchého dialógu 
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- jednoduché rozprávanie o bežných témach: o sebe, rodine, móde, záľubách, 

voľnom čase, nakupovaní, škole 

- vedenie jednoduchej korešpondencie 

- aktívna účasť v scénkach, dramatizácii na danú tému 

- vytvorenie projektov 

 

 Prospech sa klasifikuje 5 stupňami: 

 

       1– výborný      2 – chválitebný     3 – dobrý      4 – dostatočný     5 – nedostatočný 

 

       1.stupeň - výborný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení praktických úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

2.stupeň - chválitebný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení  jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí  samostatne a 

kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

3.stupeň - dobrý  

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

 

4.stupeň - dostatočný 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

 

5.stupeň - nedostatočný 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
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Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Vnútorné dohovory: 

Žiak musí v priebehu polroka získať minimálne päť známok. 

Písomné práce: 

Výstupné písomné práce – píšeme prvý júnový týždeň v predmete Anglický jazyk. 

Výstupné práce sú klasifikované. 

V písomných prácach je obsiahnuté učivo, ktoré je v osnovách. Žiak je povinný absolvovať 

dôležitú písomnú prácu v náhradnom termíne. 

 

Stupnica hodnotenia pri kombinácii percentuálneho hodnotenia a klasifikácie známkou: 

 

Percentuálne hodnotenie Bodové hodnotenie Známka 

100%  –  90% 10 – 9 1 

89% - 75 % 8 – 7 2 

74% - 50 % 6 – 5 3 

49% - 25 % 4 – 3 4 

24%  - 0% 2 – 0 5 

 

Po písomných prácach vykonáme dôslednú analýzu písomných prác a v prípade 

nedostatkov prijmeme opatrenia na ich odstránenie.  

V každom štvrťroku uskutočníme 2 krátke písomné práce. Päťminútovku zostavíme na 

10 bodov, ktorej hodnotenie bude podľa nasledujúcej stupnice:  

10b – 9b = 1 

  8b – 7b = 2 

  6b – 5b = 3 

  4b – 3b = 4 

  2b – 0b = 5 

 

Ústne hodnotenie: 

- tvorivosť 

- práca s informáciami 

- zorganizovanie práce 

- aplikácia poznatkov 

- kvalita ústneho prejavu 

 

Postupy a zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia: 

Hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu. 

Hodnotenie musí byť: 

- zrozumiteľné a jednoznačné 

- pedagogicky zdôvodniteľné 

- odborne správne 

- porovnateľné s danými kritériami hodnotenia žiaka 

- učiteľ musí viesť evidenciu o každom hodnotení žiaka 
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Fyzika 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011- z 1. mája 2011 na 

hodnotenie žiakov ZŠ. Vo výslednej známke za polrok zohľadňujeme : 

1. Ústne skúšanie: 

- individuálne ústne skúšanie – hodnotenie známkou, v každom polroku bude žiak odpovedať 

minimálne dva krát ústne 

- kolektívne ústne skúšanie (skúšanie je orientačné), bez klasifikácie 

2. Písomné skúšanie: ukazuje, ako si žiaci trvalo a uvedomene osvojili nové učivo i staršie 

učivo, ako vedia samostatne používať teoretické poznatky v konkrétnych úlohách, či správne 

formulujú svoje myšlienky. Používame tieto formy písomných prác: 

- kontrolné práce (20 min.) - sa píšu po odučení tematického celku – hodnotené známkou, 

minimálne 3 za polrok 

Hodnotiaca škála  

* 100% - 90%  - 1  (výborný) 

* 89% - 75%    - 2  (chválitebný) 

* 74% - 50%    - 3 (dobrý) 

* 49% - 25%    - 4 (dostatočný) 

* 24% - 0%      - 5  (nedostatočný) 

- laboratórne úlohy sú organizačnou formou, pri ktorej žiaci pod vedením učiteľa samostatne 

získavajú, overujú si, prehlbujú alebo upevňujú vedomosti a zároveň si osvojujú zručnosti a 

návyky. Laboratórne úlohy sú hodnotené známkou. Pri laboratórnych úlohách sa hodnotí: 

- samostatná práca s textom, 

- realizácia laboratórnej úlohy, za polrok minimálne jedna, 

- schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky, 

- schopnosť zdôvodniť výsledok experimentu, 

- vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 

3. Pozorovanie činnosti žiakov:  
- kvalita projektov a laboratórnych úloh 

- prezentácia projektov 

- rozbor problému, formulácie viet, pravidiel, záverov, zákonov 

- príprava na vyučovanie 

- samostatná práca na doporučených úlohách mimo vyučovacích hodín, projekty 

 
Chémia 

 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy.  

Ústne hodnotenie: v každom polroku bude žiak odpovedať minimálne dva krát ústne: 

kontrola osvojenia poznatkov, hodnotíme najmä osvojenie základných poznatkov 

stanovených výkonovým štandardom.  

Písomné hodnotenie – kontrola osvojenia základných poznatkov prostredníctvom testu na 

konci tematického celku, minimálne jeden krát za štvrťrok. 

Laboratórne úlohy sú hodnotené známkou. Pri laboratórnych úlohách sa hodnotí: 

- samostatná práca s textom, 

- realizácia laboratórnej úlohy 

- schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky, 

- schopnosť zdôvodniť výsledok experimentu, 

- vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 
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Biológia 

 

Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Formy hodnotenia: 

Verbálna forma: pri tejto uprednostňujeme prezentovanie poznatkov žiakmi na základe 

odpovede žiaka. Zisťujeme a hodnotíme najmä osvojenie si základných poznatkov 

stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, v každom polroku bude žiak 

odpovedať minimálne dva krát ústne.  

Písomná forma: kontrolujeme a hodnotíme osvojenie základných poznatkov prostredníctvom 

testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 

max. 20 min. v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho 

štandardu, minimálne 2 testy za polrok. 

Pri praktických aktivitách hodnotíme realizované praktické zručnosti s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť tvorby záverov, minimálne 2 aktivity za polrok. 

 

Kritériá klasifikácie: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 

praktické činnosti. Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Chápe 

vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne. Grafický 

prejav je estetický. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje 

pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. V jeho myslení sa 

prejavuje logika a tvorivosť. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti a 

presnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou 

opraviť. Grafický prejav je menej estetický. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a praktických činností je málo pohotový. Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti 

osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov. Jeho logika myslenia je na nižšej 

úrovni a myslenie nie je tvorivé. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. Grafický prejav je málo estetický.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti, zákonitosti a zručnosti 

požadované učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné 

nedostatky. Je nesamostatný v myslení a pri využívaní poznatkov. 

Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti: 

100% - 90% - stupeň 1 – výborný, 

89% - 75% - stupeň 2 – chválitebný, 

74% - 50% - stupeň 3 – dobrý, 

49% - 25% - stupeň 4 – dostatočný, 

24% - 0% - stupeň 5 – nedostatočný. 
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Prírodné vedy 

 

Predmet klasifikujeme  podľa kritérií uvedených v metodickom pokyne č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základných škôl. Hodnotíme výkony žiaka,  praktické zadania úloh, 

spoluprácu v skupine a projekty.  

Formy hodnotenia: 

1. Verbálna forma: pri tejto forme hodnotíme prezentovanie poznatkov a zistení žiakov 

na základe ich samostatnej a skupinovej práce z danej problematiky. Dôraz kladieme 

na dodržanie stanoveného pracovného postupu, rozdelenie a dodržanie funkcií pri 

kooperácii, splnenie čiastkových cieľov zadaných pred začatím projektového 

vyučovania, výsledky daného projektu a samotnú prezentáciu žiakov. Pri ústnom 

skúšaní  hodnotíme, ako žiak ovláda učivo, či pracuje samostatne, tvorivo, či vie 

uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri praktických úlohách. 

Ústne hodnotenie: v každom polroku bude žiak odpovedať minimálne dva krát ústne.  

2. Písomná forma: Kontrola a hodnotenie  tabuliek, grafov, protokolov, pracovných 

listov vypracovaných samostatne alebo kooperatívnou činnosťou žiakov, minimálne 2 

krát za polrok. 

3. Pri praktických aktivitách hodnotíme realizované praktické zručnosti s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť tvorby záverov, minimálne 2 aktivity za polrok. 

 

Pri určovaní stupňa prospechu v PYD sa berie do úvahy: 

- Systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciácia, ochota 

a schopnosť spolupracovať počas školského roka. 

- Aktivity nad rámec stanovených povinností (vypracovanie referátov, zapojenosť 

v prírodovedných súťažiach...). 

Dejepis 

 

Hodnotenie na základe dokumentu: Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Na hodinách dejepisu bude ako hodnotenie využité: klasifikácia ústnych 

odpovedí, slovné hodnotenie práce skupín, frontálne skúšanie, klasifikácia najaktívnejších 

žiakov, sebahodnotenie a hlavne vzájomné slovné hodnotenie žiakov navzájom pri 

vypracovaných projektoch. 

 

Ústne hodnotenie: v každom polroku bude žiak odpovedať minimálne dva krát ústne.  

Pri ústnych odpovediach bude dôraz pri hodnotení kladený na: tvorivosť žiaka, schopnosť 

pracovať s informáciami, správne chronologické zoraďovanie dejinných udalostí, 

vyvodzovanie záverov zo získaných vedomostí, schopnosť spájať dejinné súvislosti, aplikácia 

nadobudnutých poznatkov, kvalita ústneho prejavu, ovládanie historických pojmov, 

vyvodzovanie záverov pre súčasnosť z poznatkov o minulosti. 

Písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu na konci každého tematického celku, minimálne 2 krát za polrok. 

 

Kritériá pri hodnotení žiakov z predmetu dejepis: 

Stupeň 1 (výborný) 
     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých  úloh, 
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hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) 
     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý) 
     Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom  a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 
     Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh, 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 
     Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činnosti 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa.  

     Pri ústnych odpovediach bude dôraz pri hodnotení kladený na: tvorivosť žiaka, schopnosť 

pracovať s informáciami, správne chronologické zoraďovanie dejinných udalostí, 

vyvodzovanie záverov zo získaných vedomostí, schopnosť spájať dejinné súvislosti, aplikácia 

nadobudnutých poznatkov, kvalita ústneho prejavu, ovládanie historických pojmov, 

vyvodzovanie záverov pre súčasnosť z poznatkov o minulosti. 

 

Geografia 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

Ústne hodnotenie: v každom polroku bude žiak odpovedať minimálne dva krát ústne.  

Písomné hodnotenie: samostatné krátke písomné práce píšeme po prebratí každého 

tematického celku, minimálne jednu za štvrťrok. Súčasťou hodnotenia je aj projekt alebo 

referát na vybranú tému – jeden za polrok. Žiak získa za polrok minimálne 3 známky. 
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Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a 

plánov, vie ich pohotovo využívať pri činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

a písomný prejav a praktické činnosti sú správne. Výsledky jeho činností sú kvalitné až 

originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a 

plánov, vie ich pohotovo využívať. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi 

učiteľa. Jeho ústny, písomný prejav a praktické činnosti majú občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý): žiak má v celistvosti a pri ich využívaní osvojenia poznatkov, pojmov a 

zákonitostí podľa učebných osnov a plánov nepodstatné medzery. Na podnet učiteľa uplatňuje 

osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých činnostiach. V ústnom, 

písomnom prejave a praktických činnostiach sú častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný): žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov a plánov, ako aj v ich využívaní. Pri riešení 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný. 

Jeho ústny a písomný prejav a praktické činnosti majú často vážne nedostatky, ktoré dokáže 

žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný): žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami a plánmi. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Žiak nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet 

učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

praktických činností sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

Pri samostatných prácach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály: 

100% - 90% = 1 

89% - 75 % = 2 

74% - 50 % = 3 

49% - 25 % = 4 

24% - 0% = 5 

 
Občianska náuka 

 

Hodnotenie na základe dokumentu: Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy.  

Ústne hodnotenie: v každom polroku bude žiak odpovedať minimálne dva krát ústne.  

Pri hodnotení žiaka na hodinách občianskej náuky kladieme dôraz na jeho tvorivosť, 

schopnosť orientovať sa v danej téme a vedieť ju aktualizovať na konkrétnych príkladoch, 

nadobudnuté teoretické poznatky vedieť aplikovať do praxe. Tiež na kvalitu prejavu, 

schopnosť formulovania svojich kritických postojov  a aktívny prístup k riešeniu zadaných 

problémových úloh a projektov. Každý žiak vytvorí za polrok minimálne jeden projekt, ktorý 

bude klasifikovaný. 

Kritériá pri hodnotení žiakov z predmetu občianska náuka: 

Stupeň 1 (výborný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 
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jednotlivých  úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý) Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom  a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov 

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh, s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak 

s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činnosti a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa.  

Pri hodnotení žiaka na hodinách občianskej náuky bude kladený dôraz na jeho tvorivosť, 

schopnosť orientovať sa v danej téme a vedieť ju aktualizovať na konkrétnych príkladoch, 

nadobudnuté teoretické poznatky vedieť aplikovať do praxe . Tiež na kvalitu ústneho prejavu, 

schopnosť formulovania svojich kritických postojov  a aktívny prístup k riešeniu zadaných 

problémových úloh a projektov. 

 
Svet práce 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Klasifikujeme teoretické vedomosti - v každom polroku bude žiak odpovedať minimálne 

jeden krát ústne a praktické aktivity na školskom pozemku. Pri praktických aktivitách 

hodnotíme zručnosť, samostatnosť a výsledný efekt práce. Každý žiak vytvorí za polrok 

minimálne jeden projekt alebo prezentáciu podľa určenej témy. Získa spolu minimálne 2 

známky za polrok. 

  

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

informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej 
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spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho 

podporovania zdravého sebaobrazu žiaka. Žiak si musí osvojiť teoretické vedomosti, musí ich 

vedieť uplatniť v praxi a hodnotí sa snaha manuálnu prácu vykonať zodpovedne.  

 

Kritéria hodnotenia: 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri 

hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a/ priebeh vytvárania postojov 

záujem o pracovné činnosti, teoretické vedomosti a o estetizáciu životného prostredia, 

schopnosť spolupracovať pri kolektívnych prácach, 

schopnosť posúdiť svoj výkon a vedomosti, výkon spolužiakov. 

 

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

žiak si osvojí teoretické vedomosti na požadovanej úrovni, 

žiak vedomosti dokáže uplatňovať pri praktických zručnostiach primeraných jeho veku, 

tvorivo pristupuje k manuálnym zručnostiam, 

vie sa orientovať v jednoduchých technických výkresoch a podľa nich zhotoviť výrobok, 

zdokonaľuje si grafický prejav, 

podieľa sa na spoločných projektoch so spolužiakmi, 

aktivita a postupne sa rozvíjajúci kladný prístup k práci. 

 

c/ priebeh získavania technických vedomostí 

vedomosti z oblasti techniky, poľnohospodárstva a prvkov sveta práce súvisiacich s činnosťou 

človeka na Zemi, 

poznanie najvýznamnejších technických diel vo svete, na Slovensku, 

poznanie technologických postupov, 

poznanie poľnohospodárskych regiónov Slovenska, sveta a pestovanie jednotlivých plodín v 

nich, 

vedieť technologické postupy pestovania plodín, ovocných drevín a chov zvierat mierneho 

pásma. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

výborný: žiak spĺňa kritériá (a-c) na vynikajúcej úrovni, je usilovný, vytrvalý, pracuje 

primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje svoje zručnosti, 

vedomosti v úlohách, úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, dokáže 

vyjadriť veku primerané postoje, názory na manuálne zručnosti, 

chválitebný: je menej samostatný, tvorivý a iniciatívny, 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. 
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Technika 

 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického  pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. 

Hodnotíme teoretické vedomosti a praktické aktivity na školskom pozemku. 

Každý žiak vytvorí za polrok minimálne jeden projekt, jeden referát alebo jeden finálny 

výrobok podľa určenej témy. Získa spolu minimálne 3 známky za polrok. 

Kritéria hodnotenia: 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri 

hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a/ priebeh vytvárania postojov 

záujem o pracovné činnosti, teoretické vedomosti a o estetizáciu životného prostredia, 

schopnosť spolupracovať pri kolektívnych prácach, 

schopnosť posúdiť svoj výkon a vedomosti, výkon spolužiakov, 

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

žiak si osvojí teoretické vedomosti na požadovanej úrovni, 

žiak vedomosti dokáže uplatňovať pri praktických zručnostiach primeraných jeho veku, 

tvorivo pristupuje k manuálnym zručnostiam, 

vie sa orientovať v jednoduchých technických výkresoch a podľa nich zhotoviť výrobok, 

c/ priebeh získavania technických vedomostí 

vedomosti z oblasti techniky, poľnohospodárstva a prvkov sveta práce súvisiacich s činnosťou 

človeka na Zemi, 

poznanie najvýznamnejších technických diel vo svete, na Slovensku, 

poznanie technologických postupov, 

poznanie poľnohospodárskych regiónov Slovenska, sveta a pestovanie jednotlivých plodín v 

nich, 

vedieť technologické postupy pestovania plodín, ovocných drevín a chov zvierat mierneho 

pásma. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

Výborný: žiak spĺňa kritériá (a-c) na vynikajúcej úrovni je usilovný, vytrvalý, pracuje 

primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje svoje zručnosti, 

vedomosti v úlohách úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave dokáže 

vyjadriť veku primerané postoje, názory na manuálne zručnosti 

Chválitebný: je menej samostatný, tvorivý a iniciatívny, 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 

 

Matematika 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov postupujeme v zmysle Metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Vychádza z platných učebných osnov a vzdelávacích štan-

dardov z daného predmetu a je v súlade s Metodickým pokynom : MŠ- SR. Č.22/2011-platný 

od 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

Súčasťou hodnotenia je hodnotenie kontrolných písomných prác (vstupná, polročná, 

koncoročná), pri ktorých budeme používať hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti. 
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Na hodinách matematiky budeme hodnotiť kontrolné písomné práce, kontrolné práce 

z tematických celkov, krátke kontrolné práce (5-minútovky alebo 10 - minútovky), ale aj 

matematické hry, krátke projekty a ich prezentácie. 

Vstupnú písomnú prácu nehodnotíme známkou, ale iba percentuálnym vyjadrením. 

Žiak získa za polrok minimálne 8 známok. 

Hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu. 

Hodnotenie musí  byť: zrozumiteľné a jednoznačné, pedagogicky zdôvodniteľné, odborne 

správne, porovnateľné s danými kritériami  hodnotenia žiaka, vždy doložené evidenciou.  

Kritéria klasifikácie v predmete matematika: 

Stupeň 1 (výborný ): žiak ovláda poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Myslí 

logicky, správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Vlastné práce 

prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne. Naplno využíva svoje 

schopnosti.  

Stupeň 2 (chválitebný): žiak ovláda poznatky, pojmy a vie ich využiť. Pracuje samostatne, 

prípadne len s nepatrnou pomocou vyučujúceho. V jeho myslení sa prejavuje logika 

a tvorivosť. Ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v presnosti a správnosti. Výsledky 

jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý ): žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov pri ich využívaní 

nepodstatné medzery. Občas potrebuje usmernenie vyučujúceho. V ústnom aj písomnom 

prejave sú častejšie nedostatky . Výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné.  Svoje schopnosti 

a rezervy využíva len čiastočne. 

Stupeň 4 (dostatočný ): žiak má závažné medzery i pri osvojovaní poznatkov. Je 

nesamostatný, ústny a písomný prejav má často vážne nedostatky, ktoré dokáže pomocou 

učiteľa opraviť. 

Stupeň  5 (nedostatočný ): žiak si neosvojil  vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami. Pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú značné chyby. Jeho ústny 

a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Vážne nedostatky nedokáže  opraviť ani s pomocou 

učiteľa. Grafický prejav je na nízkej úrovni. Neprejavuje žiadnu snahu o zlepšenie tohto 

stavu.  

Stupnica hodnotenia pri kombinácií percentuálneho hodnotenia a klasifikácia známkou: 
Dosiahnutý počet bodov v %            bodové hodnotenie                                       Známka 

100%  -  90 %                                            10 - 9                                               1 

           89 % - 75 %                                               8 - 7                                               2  

           74%  -  50 %                                              6 - 5                                               3 

           49 %  - 25 %                                              4 - 3                                               4 

            24%   - 0%                                                2 - 0                                               5    

 

Informatika 

 

Žiaci budú hodnotení priebežne slovne a známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade 

s Metodickým pokynom MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

Kontrolné hodnotenie: krátka 10 bodová písomná práca zameraná na zistenie pochopenia 

a naučenia sa učiva (informácie okolo nás,  princípy fungovania IKT, informačná 

spoločnosť). V priebehu roka napíšeme minimálne jednu kontrolnú písomnú prácu. 

Hodnotenie praktických zručností práce na počítači: hodnotenie  samostatnej práce, 

hodnotenie projektov po prebratí tematických celkov (spracovanie grafickej informácie, práca 

s textom, práca s internetom, práca s tabuľkami, programovanie, práca s aplikáciami a 

multimédiami). Dôraz kladieme na samostatnosť a správnosť vypracovaných úloh. 

V priebehu školského roka získajú žiaci minimálne 6 známok. 
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Pri záverečnom – sumatívnom  hodnotení žiaka v jednotlivých klasifikačných obdobiach má 

každá známka rovnakú váhu. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 2 – chválitebný 3 – dobrý 4 – dostatočný 5 – nedostatočný 

Kritériá klasifikácie: 

Stupeň 1 (výborný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

praktických úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a 

vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení  jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí  

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý): Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný): Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný): Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujúznačné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s 

pomocou učiteľa. 

 

Pri hodnotení tematických ročníkových projektov budeme vychádzať z hodnotiacej škály: 

Stupnica hodnotenie pri kombinácií percentuálneho hodnotenie a klasifikácie známkou: 

Percentuálne hodnotenie Bodové hodnotenie Známka 

100%  –  90% 10 – 9 1 

89% - 75 % 8 – 7 2 

74% - 50 % 6 – 5 3 

49% - 25 % 4 – 3 4 

24%  - 0% 2 – 0 5 
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Etická výchova 

Hodnotenie a klasifikácia v predmete etická výchova je v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie vo všetkých ročníkoch prebieha priebežne v rámci aktivít na každej vyučovacej 

hodine. Na plnenie cieľov etickej výchovy využívame sebahodnotenie i hodnotenie iných – 

žiaci/čky  sa vzájomne hodnotia v závere aktivity. 

Na vyučovacích hodinách vyzdvihujeme aktívnu komunikáciu na hodinách, spoluprácu 

a pomoc iným, tvorivosť na hodinách. Hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu. 

  Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. NBV/ETV nie 

sú klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení   

uvádza  slovo  a b s o l v o v a l /a. 

 

Náboženská výchova 

Hodnotenie v predmete náboženská výchova je v súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie vo všetkých ročníkoch prebieha priebežne v rámci aktivít na každej vyučovacej 

hodine. Na plnenie cieľov náboženskej výchovy využívame sebahodnotenie i hodnotenie 

iných – žiaci/čky  sa vzájomne hodnotia v závere aktivity. 

Na vyučovacích hodinách vyzdvihujeme aktívnu komunikáciu na hodinách, spoluprácu 

a pomoc iným, tvorivosť na hodinách. Hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu. 

Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. NBV/ETV nie sú 

klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení uvádza  

slovo  a b s o l v o v a l /a. 

 

Výtvarná výchova 

 

Pri hodnotení a klasifikácii  žiakov postupujeme podľa metodického pokynu MŠ SR č. 

22/2011 účinného od 01. mája 2011. 

Žiak získa za polrok minimálne 6 známok. 

 U žiaka hodnotíme primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov:   
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,  

 - otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,  

 - cieľavedomosť riešení,  

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

 - schopnosť spolupracovať,  

 - schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;   

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:   
- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s 

nimi),  

 - formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),  

 - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,  

 - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,  

 - mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);   

c) priebeh získavania vedomostí:   
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami,  

 - pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,  



                                                      Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov 

                                   Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 

 - znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;   

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.   

 

Stupeň hodnotenia Opis kritérií   

výborný   žiak spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej úrovni:   

● žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje 

vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom a experimentovaniu, 

● žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca, 

individualita) v oblasti vizuálnej kultúry, 

● žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa 

požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni,   

● žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na úrovni 

vnímania, prežívania, fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných 

koncepcií,  

● žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, 

činnosti a ich výsledky,  

● žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané 

edukačným úlohám , 

● žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči 

tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných,   

● žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. 

chválitebný   žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej 

samostatný, iniciatívny a tvorivý.  

dobrý   žiak realizuje edukačné úlohy priemerne,  chýba mu iniciatívnosť, 

tvorivosť, tolerancia,  nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové   

vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 

dostatočný   žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s 

ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 

nedostatočný   žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací 

proces. 

 

 

Hudobná výchova 

 

Pri hodnotení a klasifikácii  žiakov postupujeme podľa metodického pokynu MŠ SR č. 

22/2011 účinného od 01. mája 2011. 

Žiak získa za polrok minimálne dve známky za praktické činnosti - spev, tanec, rytmické 

sprievody. Minimálne jednu známku získa za teoretické vedomosti z hudobnej náuky a dejín 

hudby – ústne hodnotenie. Počas roka vypracuje každý žiak jeden projekt, ktorý bude 

klasifikovaný.  

U žiaka primerane veku hodnotíme: 

a) schopnosť spievať na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne 

so zodpovedajúcim výrazom a využívať získané spevácke, intonačné a sluchové 

zručnosti a návyky, 

b) orientáciu žiaka v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

c) hru a tvorbu jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských 

rytmických nástrojoch, 

d) orientáciu v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov 

hudby a ich funkcií, 
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e) pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať 

a zdôvodniť, 

f) integráciu a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobno-dramatických činností, 

g) aktivitu a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia. 

Pri hodnotení priebehu získavania hudobných vedomostí  u žiaka primerane veku hodnotíme: 

a) vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich 

s preberanými edukačnými úlohami, 

b) poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne 

a tance, slovenské zvykoslovie, 

c) poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných 

skladateľov a ich najznámejších diel, vedieť ich zaradiť do hudobných období. 

 

Stupne hodnotenia podľa uvedených kritérií: 

Stupňom výborný  žiaka klasifikujeme, ak je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu 

veku prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, 

návyky v úlohách, ktoré úspešne 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. 

Stupňom chválitebný žiaka klasifikujeme, ak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý; menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave; 

potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. 

Stupňom dobrý žiaka klasifikujeme, ak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť 

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

Stupňom dostatočný žiaka klasifikujeme, ak žiak realizuje edukačné úlohy na veľmi nízkej 

úrovni, bez vlastného vkladu. 

Stupňom nedostatočný žiaka klasifikujeme, ak nespĺňa žiadne kritériá. 

 
Výchova umením 

 

Pri hodnotení a klasifikácii  žiakov postupujeme podľa metodického pokynu MŠ SR č. 

22/2011 účinného od 01. mája 2011. 

Žiak získa za polrok minimálne dve známky za praktické činnosti a jednu známku za 

teoretické vedomosti z oblasti umenia. 

U žiaka hodnotíme,  primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

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

– otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení 

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

o výtvarné činnosti a výtvarné umenie 

– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

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

(výtvarné prejavy) 

– schopnosť  zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce 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, 
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-orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie,  

– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo,  

– technické zručnosti (ovládanie požadovaných  nástrojov, materiálov a technických operácií 

s nimi) 

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

funkcií, 

– formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka, tvorba projektov, 

maľba lavíc), 

– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a 

zdôvodniť, 

– mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 

– integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických činností a výtvarných činností,  

– aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, k výtvarným činnostiam 

a poznávaniu výtvarného umenia. 

c) priebeh získavania vedomostí: 

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

edukačnými úlohami, 

– znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberačnými 

edukačnými úlohami, 

– pochopenie výtvarného diela a schopnosť  interpretovať ho, 

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

slovenské zvykoslovie, 

– poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich 

najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období. 

 

Stupeň hodnotenia predmetu podľa naplnenia uvedených kritérií: 
Stupeň 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  a výtvarné umenie, má 

aktívny záujem o umenie, individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne 

realizuje v ostatných hudobných činnostiach. 

Stupeň chválitebný: žiak je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, menej využíva svoje 

schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, potrebuje sústavnú pomoc učiteľa, 

realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, je málo aktívny a 

snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa. 

Stupeň dobrý: žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, 

tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, 

podlieha predsudkom a stereotypom. 

Stupeň dostatočný: žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu. 

Stupeň nedostatočný: žiak nespĺňa kritériá. 

Telesná a športová výchova 

 

Pri hodnotení a klasifikácii  žiakov postupujeme podľa metodického pokynu MŠ SR č. 

22/2011 účinného od 01. mája 2011. 

Žiak získa za polrok minimálne 4 známky. 
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Pri plnení výchovno-vyučovacích cieľov žiak získa vedomosti, zručnosti a návyky správneho 

životného štýlu. Výchovno-vzdelávacia činnosť smerujeme  k príprave žiakov na život tak, 

aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, účinne riešiť problémy. Vzdelávací proces 

vyformuje u žiakov tvorivý životný štýl, motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie 

a hodnotovú orientáciu v živote. 

Stupeň 1 (výborný): Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiaka a ďalšej merateľnej 

pohybovej výkonnosti sa rovná aritmetickému priemeru hodnôt populácie, alebo je vyššia. 

Žiak si osvojil hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky správne, účelne, 

rytmicky. Orientuje sa v priestore, má správne držanie tela, pohyb v súlade s hudbou. V 

pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava 

pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné 

Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej a 

turistickej činnosti a záujem o vlastné telesné zdokonaľovanie. Je aktívny v športovej činnosti. 

Stupeň 2 (chválitebný): Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike, ale účelne, 

plynule, rytmicky. Orientuje sa v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo 

vyjadrení hudby pohybom. V hre je kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove 

vedomosti sú v podstate celistvé a presné (s nevýznamnými chybami). Uplatňuje ich s malou 

pomocou učiteľa pri riešení pohybových úloh. 

Stupeň 3 (dobrý): Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, 

v priestore sa chybne orientuje. Porušuje plynulosť a rytmus pohybu a jeho súlad s hudbou. 

Má väčšie nedostatky v držaní tela, pohyb vykonáva s malou pomocou alebo v uľahčených 

podmienkach. Čiastočne napodobňuje ostatných. V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo 

kolektívny a často porušuje pravidlá. 

Vedomosti žiaka majú medzery a chyby. Pri ich uplatňovaní potrebuje pomoc učiteľa. K 

telovýchovnej činnosti má nevyhranený postoj. 

Stupeň 4 (dostatočný): Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len 

čiastočne, resp. ho vykonáva s veľkou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, 

silne porušuje plynulosť a rytmus pohybu, ako aj jeho súlad s hudbou. V hre je zväčša 

nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú 

vážne medzery a chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri riešení ľahkých úloh a s pomocou 

učiteľa. Jeho postoj k telesnej výchove je negatívny. 

Stupeň 5 (nedostatočný): Žiakove vedomosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. 

Žiak sa ani nepokúsi vykonávať pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v 

kolektíve. Žiak vôbec neprejavuje úsilie plniť uložené úlohy na hodinách telesnej výchovy. 

Má negatívny postoj k hodinám telesnej výchovy so snahou vyhnúť sa tejto činnosti. 

 

Ustanovenie o postupe pri klasifikácii 

O klasifikačnom stupni rozhoduje učiteľ, ktorý vyučuje telesnú výchovu. Pri určovaní stupňa 

prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita výsledkov práce a učebné 

výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie. Stupeň prospechu sa neurčuje na 

základe priemeru z klasifikácie za príslušné obdobie. Žiak zaradený do telesnej výchovy 

oslabených sa klasifikuje. Pri čiastočnom oslabení alebo pri úľavách odporúčaných lekárom 

sa žiak klasifikuje s prihliadnutím na jeho zdravotný stav. 

Oslobodení žiaci, ktorí nie sú zaradení do oddelení zdravotne oslabených žiakov, sa 

klasifikujú z učiva povoleného lekárom. 

Podstatným kritériom klasifikácie je úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti a zvládnutia 

základného učiva vrátane poznatkov. Vzťah žiakov k telesnej výchove sa hodnotí podľa 

úsilia, disciplinovanosti a ďalších vlastností osobnosti a podľa rozsahu a kvality záujmovej 

telesnej výchovy a športu. 
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Hodnotenie vykonáme pomocou tabuliek modifikovaných podľa MORAVCA et al. (1996, 

1990), kde nájdeme aj popis testov: 

T E S T Y CHLAPCI DIEVCATÁ  
Chlapci Dievčatá 

A B C A B C 

1. Člnkový beh 10 x 5 m (s) 26 21 16 28 23 18 

2. Skok do diaľky z miesta (cm) 135 185 235 110 150 190 

3. Ľah – sed (počet za 30 sekúnd) 28 39 50 20 31 40 

4.a) Beh za 12 minút (m) 

4.b) Člnkový vytrvalostný beh 

(počet 20 m úsekov) 

- test je alternatívou testu behu za 12 

minút 

1580 

 

44 

 

 

2210 

 

61 

 

 

2840 

 

78 

 

 

1310 

 

24 

 

 

1830 

 

33 

 

 

2350 

 

42 

 

 

5. Výdrž v zhybe (sekúnd) 22 30 38 9 13 17 

Legenda: A = minimálny základný štandard 

                B = priemerný štandard 

                C = nadpriemerný štandard 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

V Trnave, 02.10. 2018 

 

       Ing. Beáta Krajčovičová 

             riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


