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Tento klasifikačný poriadok bol vypracovaný z dôvodu skvalitnenia procesu hodnotenia 

a klasifikácie a jeho objektivizácie.  

Klasifikačný poriadok bol vypracovaný a vydaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v platnom znení a metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 19/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Hodnotenie žiakov má korekčnú, informatívnu, motivačnú a komparatívnu funkciu. Žiaci 

musia byť pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia: 

a) pri ústnej odpovedi ihneď a v takej forme, aby žiak hodnoteniu porozumel, 

b) pri písomnej a grafickej práci a pri praktickej činnosti do 3 dní s možnosťou 

nahliadnutia, prípadne vysvetlenia nejasností. 

2. Vo výchovno-vzdelávacom procese rozlišujeme: 

a) priebežné hodnotenie, ktoré sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov 

prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter a učiteľ 

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu 

psychickú a fyzickú disponovanosť, 

b) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch, ktoré sa 

uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom 

vyučovacom predmete. 

3. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči   

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

a klasifikácie sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch 

v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové 

kompetencie vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe, usilovnosť, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. 

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.  

      Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

b) požiadavkami na rozvoj kľúčových kompetencií, 

c) obsahom vzdelávania vymedzeným v príslušných vzdelávacích programoch pre žiakov 

s  mentálnym postihnutím. 

4. V procese hodnotenia učiteľ berie do úvahy druh a stupeň postihnutia žiaka, prípadne 

ďalšie poruchy učenia a správania sa. 

5. Hodnotenie žiaka špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím sa môže 

vykonávať: 

a) klasifikáciou – forma hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch určenými piatimi stupňami, 

b) slovným hodnotením – forma hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami, 

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia – forma hodnotenia, pri ktorej sa 

výsledky  niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré 

sa vyjadrujú slovne, 
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d) slovným komentárom – je stručné bez vyjadrenia stupňov, je výstižné vyjadrenie 

dosiahnutej úrovne vzdelávania žiaka k očakávaným výstupom v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch, v ktorom učiteľ zhodnotí klady a citlivo poukáže na 

nedostatky práce žiaka a jeho správania. Slovným komentárom sa odporúča hodnotiť 

žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.   

 

Článok 2 

Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu žiaka 

 

1. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka a jeho 

správania získava učiteľ týmito spôsobmi: 

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok, 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka so zameraním na manuálnu zručnosť 

a celkovú vyspelosť, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, prípadne odbornými 

zamestnancami CŠPP, pediatrom, 

f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom. 

2. Žiak je skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. U žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým 

stupňom mentálneho postihnutia určí formu skúšania učiteľ s prihliadnutím na individuálne 

možnosti a schopnosti žiaka. 

 Druhy skúšok: 

a) písomné práce: 

 overovacie (5-10 min) – len z nového učiva poslednej vyučovacej hodiny, 

 orientačné – (15-20 min) – v rozsahu tematického celku (aj diktát), je potrebné 

informovať žiakov minimálne 2 dni vopred, 

 veľké – (viac ako 25 min) – spravidla pred hodnotiacom obdobím, 

b) ústne skúšky: 

 ústna odpoveď žiaka nemá trvať dlhšie ako 5 minút, 

 ústna odpoveď spojená s praktickou časťou nemá presahovať 15 minút. 

V jeden deň môže žiak písať len jednu orientačnú alebo veľkú písomnú prácu. Písomné 

práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 

zamedzilo preťažovaniu žiaka. Písomné práce archivuje učiteľ do konca príslušného 

školského roka. Termíny na vykonanie veľkých písomných skúšok učitelia navzájom 

prekonzultujú. U žiaka so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

sa veľká písomná skúška nevykonáva. 

4.  Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

- známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, 

- známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, grafické práce, praktické práce, 

pohybové činnosti, 

- posúdenie prejavov žiaka podľa čl. 1 ods. 3. 

 

Článok 3 

Hodnotenie prospechu a správania 

 

1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný 

 2 – chválitebný 
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 3 – dobrý 

 4 – dostatočný 

 5 – nedostatočný 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov určených obsahom 

vzdelávania, a vo vzťahu medzi nimi nepodstatné medzery. Pri  vykonávaní požadovaných 

rozumových a motorických činností prejavuje niekedy drobné nepresnosti, chyby vie s 

učiteľovou pomocou korigovať. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických 

a praktických úloh niekedy s menšími chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti 

podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je v celku správne, ale pomalšie. Ústny a písomný prejav  

je pomerne správny a výstižný, grafický prejav je úhľadný  a estetický. Kvalita výsledkov jeho 

činnosti je občas narušená nedostatkami. Žiak je schopný pracovať po predchádzajúcom návode 

učiteľa. 

 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených obsahom 

vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi ojedinelé podstatnejšie medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje nepresnosti, ktoré dokáže s 

pomocou učiteľa korigovať. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a 

praktických úloh s menšími chybami. Pri využívaní poznatkov na výklad a hodnotenie javov je 

menej samostatný a potrebuje vedenie učiteľa. Jeho myslenie vykazuje drobné nepresnosti. 

Ústny a písomný prejav má zvyčajne nedostatky v správnosti a presnosti, grafický prejav je 

menej estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená nedostatkami. Žiak je po 

predchádzajúcom návode učiteľa schopný s menšími ťažkosťami samostatne pracovať. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených obsahom 

vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných 

rozumových a motorických činností prejavuje často nepresnosti. Na výklad a hodnotenie javov 

dokáže svoje vedomosti uplatniť obmedzene a len s pomocou učiteľa. Niekedy prejavuje aj 

väčšie nedostatky v myslení. Ústny aj písomný prejav žiaka je slabý, grafický prejav je často 

menej estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená značnými nedostatkami. Žiak je 

schopný samostatne pracovať pod občasným dohľadom učiteľa. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených v obsahu 

vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi mnoho závažných nedostatkov. Pri vykonávaní 

požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje mnoho značných nepresností. Na 

výklad a hodnotenie javov dokáže svoje vedomosti uplatniť veľmi obmedzene a len za stálej 

pomoci učiteľa. Má často väčšie nedostatky v myslení. Ústny aj písomný prejav žiaka je veľmi 

slabý, grafický prejav nie je estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená veľkými 

nedostatkami. Žiak je schopný pracovať iba pod trvalým dohľadom učiteľa. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si učivo určené v obsahu vzdelávania neosvojil. Trvalo má veľmi podstatné nedostatky vo 

vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností. Medzerovité a nepresné 

osvojenie vedomostí a zručností žiaka nestačí na riešenie teoretických a praktických úloh. Pri 

výklade a hodnotení javov nedokáže uplatniť svoje vedomosti ani za pomoci učiteľa. Trvalo 

má výrazné nedostatky v myslení. Jeho ústny a písomný prejav je celkom nevyhovujúci. Aj 
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grafický prejav je na veľmi nízkej úrovni. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod 

trvalým dohľadom učiteľa. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až štvrtý 

ročník uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, na vysvedčení pre piaty až 

deviaty ročník sa vypíše slovom. 

 

2.    Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až 

desiaty ročník vo variante B hodnotí slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,  

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

Stupeň „dosiahol veľmi dobré výsledky“ 

Žiak je prevažne aktívny a samostatný. Ovláda poznatky, pojmy a niektoré zákonitosti určené 

obsahom vzdelávania. Využíva a rozvíja svoje osobné predpoklady v individuálnych a 

kolektívnych prejavoch. Jeho ústny a písomný prejav je prevažne správny a výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Žiak aplikuje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v nových úlohách. 

Kvalita výsledkov činnosti žiaka je veľmi dobrá. 

 

Stupeň „dosiahol dobré výsledky“  

Žiak je menej aktívny, snaží sa byť samostatný, prevažne ovláda poznatky a pojmy určené 

obsahom vzdelávania. Iba čiastočne využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom 

prejave. Jeho ústny aj písomný prejav je menej presný, menej výstižný. Grafický prejav je 

estetický, bez väčších nepresností. Vedomosti a zručnosti aplikuje s čiastočnou pomocou 

učiteľa. Kvalita výsledkov činnosti žiaka je dobrá.  

 

Stupeň „dosiahol uspokojivé výsledky“ 

Žiak je prevažne pasívny. Poznatky a pojmy určené obsahom vzdelávania ovláda iba čiastočne. 

Grafický prejav je málo estetický. Jeho ústny a  písomný  prejav  má v správnosti a výstižnosti 

nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, potrebuje usmernenie svojej práce 

a pomoc učiteľa. Kvalita výsledkov činnosti žiaka je uspokojivá. 

 

Stupeň „dosiahol neuspokojivé výsledky“  

Žiak je v činnosti pasívny a nesamostatný. Neosvojil si poznatky a pojmy určené obsahom 

vzdelávania, nedokáže ich využívať. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti a výstižnosti 

podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Úlohy rieši s častými a závažnými 

chybami. Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, svoje minimálne vedomosti a zručnosti aplikuje 

len pomocou učiteľa. Kvalita výsledkov činnosti žiaka je neuspokojivá. 

 

3.   Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až 

desiaty ročník vo variante C môže hodnotiť slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,  

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

Stupeň „dosiahol veľmi dobré výsledky“ 

Žiak je prevažne aktívny, čiastočne samostatný. Ovláda poznatky a pojmy  určené obsahom 

vzdelávania. Využíva a čiastočne rozvíja svoje osobné predpoklady v individuálnych              a 
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kolektívnych prejavoch. Jeho ústny, písomný a grafický prejav je adekvátny stupňu postihnutia. 

Žiak aplikuje osvojené poznatky v nových úlohách s čiastočnou pomocou učiteľa. Kvalita 

výsledkov činnosti žiaka je veľmi dobrá. 

 

Stupeň „dosiahol dobré výsledky“  

Žiak je menej aktívny, snaží sa byť samostatný, prevažne ovláda poznatky a pojmy určené 

obsahom vzdelávania. Iba čiastočne využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom 

prejave. Jeho ústny, písomný a grafický prejav dosahuje dobré výsledky vzhľadom na stupeň 

postihnutia. Získané poznatky a zručnosti aplikuje v úlohách s pomocou učiteľa. Kvalita 

výsledkov činnosti žiaka je dobrá.  

 

Stupeň „dosiahol uspokojivé výsledky“ 

Žiak je prevažne pasívny. Poznatky a pojmy určené obsahom vzdelávania ovláda iba čiastočne. 

Jeho ústny, písomný a grafický prejav vykazuje uspokojivé výsledky vzhľadom na stupeň 

postihnutia. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, potrebuje usmernenie svojej práce 

a pomoc učiteľa. Kvalita výsledkov  činnosti žiaka je uspokojivá. 

 

Stupeň „dosiahol neuspokojivé výsledky“  

Žiak je v činnosti pasívny a nesamostatný. Neosvojil si poznatky a pojmy požadované obsahom 

vzdelávania. Svoje minimálne vedomosti a zručnosti aplikuje len pomocou učiteľa. 

Jeho ústny, písomný  a grafický prejav je neuspokojivý aj s prihliadnutím na stupeň postihnutia. 

Kvalita výsledkov činnosti žiaka je neuspokojivá. 

 

4.   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a školský poriadok a len ojedinele sa dopúšťa menej 

závažných previnení. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá správania a školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

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

previnení. 

 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

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

medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov 

školy. 

 

5. Celkové hodnotenie žiaka sa vo všetkých ročníkoch  na konci prvého polroka  a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje: 

- prospel (a), 

- neprospel (a). 
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6. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho  

hodnotenia a klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch a klasifikáciu jeho 

správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

7. Žiak prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako 

„nedostatočný“ alebo  „dosiahol neuspokojivé výsledky“. Pri hodnotení slovným 

komentárom žiak prospel, ak zvládol  učivo povinných vyučovacích  predmetov 

v príslušnom vzdelávacom programe. 

8. Žiak neprospel, ak bol z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške hodnotený ako „nedostatočný“ alebo  „dosiahol neuspokojivé výsledky“. Pri 

hodnotení slovným komentárom žiak neprospel, ak nezvládol  očakávaný výstup 

v povinných vyučovacích predmetoch príslušného vzdelávacieho programu. 

9. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení slovným 

komentárom žiak neprospel, ak nezvládol  očakávaný výstup v povinných vyučovacích 

predmetoch príslušného vzdelávacieho programu.  

10. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne           zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných. 

11. Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený),       sa 

na vysvedčení uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo: 

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

alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych 

dôvodov nepracoval, 

b) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takéhoto žiaka je 

neprospel, 

c) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované činnosti 

v rámci príslušného vyučovacieho predmetu, a preto sa na vyučovacom predmete 

ospravedlnene nezúčastňoval. 

12. Žiak, ktorý bol oslobodený od  vyučovania niektorého vyučovacieho predmetu sa v ňom 

nehodnotí a kolónka príslušného predmetu sa na vysvedčení nevypĺňa, prečiarkne sa. Ak sa 

žiak zúčastňoval  nepovinných predmetov, na vysvedčení sa uvádza slovo absolvoval(a). 

 

Článok 4 

Postup pri hodnotení prospechu žiaka 

 

1. Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný vyučovací predmet. 

2. Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ školy, najneskôr však 24 hodín 

pred rokovaním pedagogickej rady o hodnotení, pripraví triedny učiteľ návrhy hodnotenia 

a klasifikácie, ktoré sa po prerokovaní v pedagogickej rade zapíšu do triedneho výkazu. 

Vyučujúci príslušného vyučovacieho  predmetu pripravia návrhy na opravné skúšky 

a hodnotenie v náhradnom termíne. Hodnotenie preukázaného výkonu žiaka v príslušnom 

vyučovacom predmete nemôže byť znížené na základe správania žiaka. 

3. Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých vyučovacích predmetov priebežne a preukázateľným 

spôsobom informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní žiaka. Na 

informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka 

alebo iný informačný prostriedok. 

4. Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím 

podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. žiak získa primárne vzdelanie. Dokladom 
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o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  Na vysvedčení posledného ročníka 

sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: „Žiak (žiačka) získal (získala) 

primárny stupeň vzdelania“. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj  údaje 

o ukončení povinnej školskej dochádzky nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) 

povinnú školskú dochádzku“. 

5. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uvádzajú  aj ďalšie dôležité 

skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním, ako napríklad vzdelávanie podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, variant vzdelávacieho programu, podľa ktorého bol vzdelávaný; 

ak ukončil povinnú školskú dochádzku v nižšom ako poslednom ročníku aj ročník ukončenia 

povinnej školskej dochádzky. 

Čl. 5 

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

1. Ak nemožno žiaka pre závažné objektívne príčiny hodnotiť v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ školy určí na jeho hodnotenie  náhradný 

termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr          do dvoch 

mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie zodpovedá príslušný vyučujúci 

vyučovacieho predmetu. 

2. Ak nemožno žiaka pre závažné objektívne príčiny hodnotiť v riadnom termíne v druhom 

polroku, riaditeľ školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby                    sa 

hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta. 

Čl. 6 

Opravné skúšky 

1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroka najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

pri hodnotení slovným komentárom nezvládol  očakávaný výstup v povinných vyučovacích 

predmetoch,  alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe 

rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto vyučovacích predmetov opravnú skúšku. 

2. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený slovom 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

3. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky podľa odseku 1 

vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť 

vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky 

najneskôr do 15. septembra; žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 6 odseku 2 najneskôr do 

15. októbra. 

4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný, alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky, alebo nezvládol očakávaný výstup . 

5. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum  vykonania skúšky 

a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu. 

 

 

 

 

Článok 7 

Komisionálna skúška 
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1. Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

- je skúšaný v náhradnom termíne, 

- vykonáva opravnú skúšku, 

- o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

- sa žiak zaraďuje do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, 

- pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky v zahraničí, 

- pri individuálnom vzdelávaní. 

2. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania  všeobecného 

lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku 

nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne  

predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti žiaka, na základe ktorej po prerokovaní  v pedagogickej rade školy sa vykoná 

hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti žiaka obsahuje: 

- údaje identifikujúce žiaka, 

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

- návrh hodnotenia. 

3. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia jednotlivých predmetov 

na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania 

výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania 

vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Preskúšať žiaka 

nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe 

komisionálnej skúšky. 

4. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania rozhodnutia. Ak 

pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka 

ďalej preskúšavať. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. 

   

Článok 8 

Výchovné opatrenia 

 

1. Pochvaly: 

a) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin môže riaditeľ školy 

udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie na konci hodnotiaceho alebo klasifikačného 

obdobia. 

b) za výrazný prejav iniciatívy v škole alebo za úspešnú prácu môže triedny učiteľ udeliť 

žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie. 

c) Návrh  na  udelenie  pochvaly  alebo  iného  ocenenia  sa  prerokuje v pedagogickej rade. 

d) Pochvala alebo iné ocenenie sa zaznamenávajú do triedneho výkazu. 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny: 

a) Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné 

alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Podľa závažnosti previnenia sa 

ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

triedneho učiteľa alebo pokarhanie od riaditeľa školy. Pokarhanie riaditeľom školy sa 

udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade. 

b) O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu. 

c) Vo výnimočných prípadoch sa správanie žiaka, ktorý nie je dostatočne schopný ho ovládať 

neklasifikuje. Rozhoduje o tom triedny  učiteľ  a  riaditeľ  školy v spolupráci so 
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psychológom, odborným lekárom a zákonným zástupcom žiaka. V triednom výkaze sa 

uvedie, prečo žiak nebol klasifikovaný. Na vysvedčení sa uvedie „nehodnotené“. 

 

Článok 9 

Postup do vyššieho ročníka 

 

1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

2. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

opakuje ročník. Pri hodnotení slovným komentárom ak žiak nezvládol učivo polovice 

predmetov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami 

a Človek a svet práce a jeho vedomosti a zručnosti mu neumožňujú zvládnutie učiva 

nasledujúceho ročníka ani v najnižšej možnej miere, opakuje ročník. 

3. Bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, alebo jeho časti môže žiak postúpiť do 

vyššieho ročníka ak ovláda učivo ročníka, ktorý neabsolvoval a dosiahol vek zodpovedajúci 

tomuto ročníku. Po komisionálnom preskúšaní žiaka prerokujú jeho postup učitelia 

jednotlivých predmetov na pedagogickej rade. Návrh schvaľuje riaditeľ školy. 

4. Ak  žiak neprospel  v  roku,  kedy končí  povinnú školskú  dochádzku a žiak 9. ročníka, ktorý 

bol prijatý do odborného učilišťa alebo praktickej školy, ročník neopakuje. 

 

Článok 10 

Hodnotiace kritéria vo vzdelávacích oblastiach ISCED I, variant A, B, C 
 

Klasifikačným obdobím v bodoch tohto článku sa rozumie obdobie jedného polroka školského 

roka. 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia 

ISCED I, variant A 

 

1. Klasifikácia predmetu slovenský jazyk a literatúra 1. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov. Hodnotí sa hlavne schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať, 

prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, ucelenosť, presnosť, 

trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť 

uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. 

Percentuálne zastúpenie je uvedené pri každom overovaní vedomostí. Posudzuje          sa kvalita 

myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto 

činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita 

výsledkov činností. Zisťuje sa osvojenie si základných pojmov, vzťahov, komunikatívne 

schopnosti a kreativita. Hodnotí sa schopnosť aplikovať, odvodzovať, tvoriť závery, riešiť 

učiteľom navodené problémové situácie a samostatne formulovať závery.   

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením podľa 

jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Je to skúška vedomostí                         

a schopností z jednotlivých celkov slovenského jazyka a literatúry. Pomocou neho sa hodnotí 

úroveň vedomostí  a kvalita poznania žiakov z jedného alebo viac tematických celkov.               

Na začiatku každého polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických 
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prác podľa TVVP. Čas na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade 

neprítomnosti žiaka na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a príroda 

ISCED I, variant A 

 

1.  Klasifikácia predmetu vecné učenie 1. - 3. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne.            

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,                                 

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických 

súvislostiach. Hodnotí sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 

poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky      

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti             

a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov 

činností. 

Písomné skúšky - orientačná písomka. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia:  

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Orientačná písomka 1 
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Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

2.  Klasifikácia predmetu fyzika 7. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,                                 

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických 

súvislostiach. Hodnotí sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 

poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky      

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti             

a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov 

činností. 

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením           

podľa jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Je to skúška vedomostí           

a schopností z jednotlivých oblastí fyziky. Pomocou neho sa hodnotí úroveň vedomostí                 

a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov. Na začiatku každého 

polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa TVVP. Čas 

na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka                         

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 
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20% - 0% 5 

 

3. Klasifikácia predmetu chémia 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,                                 

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických 

súvislostiach. Hodnotí sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 

poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky      

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti             

a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov 

činností. 

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením           

podľa jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Je to skúška vedomostí           

a schopností z jednotlivých oblastí chémie. Pomocou neho sa hodnotí úroveň vedomostí               

a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov. Na začiatku každého 

polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa TVVP. Čas 

na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka                         

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

4. Klasifikácia predmetu biológia 7. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,                                 

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických 

súvislostiach. Hodnotí sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 
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poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky      

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti             

a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov 

činností. 

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením podľa 

jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Je to skúška vedomostí                         

a schopností z jednotlivých oblastí biológie. Pomocou neho sa hodnotí úroveň vedomostí             

a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov. Na začiatku každého 

polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa TVVP. Čas 

na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka                         

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a spoločnosť 

ISCED I, variant A 

 

1. Klasifikácia predmetu vlastiveda 4. - 6. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne.                 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,                                 

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických 

súvislostiach. Hodnotí sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 

poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky      

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti             

a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov 

činností. 
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Písomné skúšky – kontrolná tematická písomka, orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením           

podľa jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Je to skúška vedomostí           

a schopností z jednotlivých oblastí vlastivedy. Pomocou neho sa hodnotí úroveň vedomostí        

a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov. Na začiatku každého 

polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa TVVP. Čas 

na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka                         

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia:  

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

2. Klasifikácia predmetu dejepis 7. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď – verbálna kontrola osvojenia poznatkov sa uskutočňuje na základe 

dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Vhodné sú dve 

verbálne odpovede žiakov v časovom limite 5 minút. Treba hodnotiť najmä osvojenie si 

základných poznatkov. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie osvojených poznatkov,          pri 

ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie           v 

logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí sa hlavne 

ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah získaných 

spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických       a 

praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita 

v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a 

odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov činností. 

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením       podľa 

jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Pomocou neho sa hodnotí úroveň 

vedomostí a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov.     Na začiatku 

každého polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa 

TVVP. Čas na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka 

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 
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Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

3. Klasifikácia predmetu geografia 7. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď – verbálna kontrola osvojenia poznatkov sa uskutočňuje na základe 

dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Vhodné sú dve 

verbálne odpovede žiakov v časovom limite 5 minút. Treba hodnotiť najmä osvojenie si 

základných poznatkov. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie osvojených poznatkov,                

pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie                   

v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí sa hlavne 

ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah získaných 

spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických            

a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, 

aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť 

a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov činností. 

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením       podľa 

jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Pomocou neho sa hodnotí úroveň 

vedomostí a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov.      Na začiatku 

každého polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa 

TVVP. Čas na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka 

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 
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Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

4. Klasifikácia predmetu občianska náuka 7. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď – Verbálna kontrola osvojenia poznatkov sa uskutočňuje na základe 

dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Vhodné sú dve 

verbálne odpovede žiakov v časovom limite 5 minút. Treba hodnotiť najmä osvojenie si 

základných poznatkov. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie osvojených poznatkov,                

pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie                   

v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí sa hlavne 

ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah získaných 

spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických            

a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, 

aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť 

a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov činností. 

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 

Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením       podľa 

jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Pomocou neho sa hodnotí úroveň 

vedomostí a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov.      Na začiatku 

každého polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa 

TVVP. Čas na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka 

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 
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100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a hodnoty 

ISCED I, variant A 

 

1. Klasifikácia predmetu náboženská výchova 1. - 9. ročník: 

 

Na hodine náboženskej výchovy žiakov nehodnotíme klasifikáciou, priebežne ich 

hodnotíme slovne.  

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, 

ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať.  Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove 

a vzdelávaní  (Z.z. č. 394/204): 

Článok II. bod 4 

Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných 

školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Článok II. bod 5 

Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje 

Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR. 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a motivačne. 

 

Postup pri hodnotení:  

Pri slovnom hodnotení v náboženskej výchove sa hodnotí: 

 schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, 

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

 samostatnosť a tvorivosť, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o nich a vzťah k nim, 

 osvojené kľúčové kompetencie, 

 schopnosť spolupráce,  

 usilovnosť, 

 vnútorné kvality žiaka, osobnostný rast, 

 rešpektovanie práv iných, 

 uplatňovanie vlastných nápadov a názorov, 

 tvorivosť a iniciatíva v charitatívnej činnosti a pomoci iným, 

 zodpovednosť pri spoluorganizovaní žiackych akcií, 

 hodnotová orientácia,  

 ochota prijímať pravdy náuky sprostredkované učením Katolíckej viery, 

 tvorivé úsilie v komunikácii s Nebeským otcom prostredníctvom vlastných modlitieb. 



18 

 

Na hodnotenie žiakov v náboženskej výchove využívame tieto formy: 

 pochvala, 

 povzbudivé slová, 

 atribúcia kladných vlastností a postojov, 

 sebahodnotenie, 

 hodnotenie spolužiakmi, 

 uznanie, 

 prezentácia prác, 

 debata, 

 reflexia, 

 odmena, 

 pozornosť, 

 podanie ruky. 

Jednotlivcov a skupinu žiakov oceňujeme slovne priebežne i na konci hodiny (možný písomný 

zápis do žiackej knižky). 

Poznámka 

Žiaci majú priestor na vyjadrenie svojho názoru, ako sa cítili na vyučovacej hodine, ako sa im 

spolupracovalo so spolužiakmi, ako sa im hodina páčila, čo im dala, čo nové sa naučili, čo si 

uvedomili, v čom by privítali zmenu. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v náboženskej výchove hodnotia podľa 

nasledovných kritérií: 

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo absolvoval, ak sa aktívne zúčastňoval 

na vyučovacom procese, vie vysvetliť základné pojmy, vypracovával zadania, ktoré dostal od 

vyučujúceho, zapájal sa do aktivít na dané témy, alebo ak bol prítomný           na vyučovacej 

hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval. 

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo neabsolvoval, ak žiak zo závažných 

dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa         na 

vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval.  

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo neabsolvoval, ak na vyučovacej 

hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa.  

 

 

Vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami 

ISCED I, variant A 

 

1. Klasifikácia predmetu matematika 1. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,                                 

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických 

súvislostiach. Hodnotí sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 

poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky       

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti             

a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov 

činností. 

Písomné skúšky - kontrolná tematická písomka a orientačná písomka. 
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Kontrolná tematická písomka sa píše po ukončení tematického celku s hodnotením podľa 

jednotnej stupnice pre písomné skúšky z tematického celku. Je to skúška vedomostí                         

a schopností z jednotlivých oblastí matematiky. Pomocou neho sa hodnotí úroveň vedomostí   

a kvalita poznania študentov z jedného alebo viac tematických celkov. Na začiatku každého 

polroka vyučujúci oznámi počet predpísaných kontrolných tematických prác podľa TVVP. Čas 

na vypracovanie kontrolného testu je 20 - 30 minút. V prípade neprítomnosti žiaka                         

na hodine je povinný napísať kontrolný test dodatočne. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Kontrolná tematická písomka 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

2. Klasifikácia predmetu informatika 5. - 8. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v ovládaní prostriedkov IKT. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 
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3. Klasifikácia predmetu informatická výchova 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v ovládaní prostriedkov IKT. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a svet práce 

ISCED I, variant A 

 

1. Klasifikácia predmetu pracovné vyučovanie 1. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia motivačne a prakticky. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Motivačné hodnotenie 1 

Praktická skúška 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie ústnej a  praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 
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2. Klasifikácia predmetu svet práce 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a  motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,                                 

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických 

súvislostiach. Hodnotí sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných 

poznatkov, kvalita, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky      

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 

logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti             

a vzťah k týmto činnostiam. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie ústnej a  praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Umenie a kultúra 

ISCED I, variant A 

 

1. Klasifikácia predmetu  výtvarná výchova 1. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností vo výtvarnej výchove. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 1 

Motivačné hodnotenie 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 
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60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

2. Klasifikácia predmetu hudobná výchova 1. - 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v hudobnej výchove. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 1 

Motivačné hodnotenie 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

  

Vzdelávacia oblasť – Zdravie a pohyb 

ISCED I, variant A 
 

1. Klasifikácia predmetu telesná a športová výchova 1. - 8. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností telesnej výchovy. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. Žiak môže byť hodnotený        

za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej hodine, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady                

a nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 
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1. Klasifikácia predmetu telesná výchova 9. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností telesnej výchovy. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. Žiak môže byť hodnotený        

za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej hodine, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady                

a nedostatky žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti známka 

100% - 81% 1 

80% - 61% 2 

60% - 41% 3 

40% - 21% 4 

20% - 0% 5 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia 

ISCED I, variant B 

 

1. Klasifikácia predmetu slovenský jazyk a literatúra 1. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam. 

Písomné skúšky 
Orientačná písomka a krátky diktát -  slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Trvanie 

je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Písomné skúšky 1 
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Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

2. Klasifikácia predmetu rozvíjanie komunikačnej schopnosti 1. - 8. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky    a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam. 

Písomné skúšky 
Orientačná písomka -  slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 

minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Písomné skúšky 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

3. Klasifikácia predmetu rozvíjanie komunikačných schopností 9. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
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teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam. 

Písomné skúšky 
Orientačná písomka -  slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 

minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Písomné skúšky 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

3. Klasifikácia predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností 1. - 6. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia písomne a motivačne. 

Písomné skúšky - hodnotí sa úroveň  grafomotorických zručností.  

Orientačná písomka -  slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 

minút. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Písomné skúšky 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% -  0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a príroda 

ISCED I, variant B 

 

1. Klasifikácia predmetu vecné učenie 1. - 8. ročník: 
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Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 

výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov činností. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Príroda a spoločnosť 

ISCED I, variant B 

 

1. Klasifikácia predmetu vecné učenie 9. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 

výstižnosť a odborná terminologická správnosť a kvalita výsledkov činností. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 



27 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a hodnoty 

ISCED I, variant B 

 

1. Klasifikácia predmetu náboženská výchova 1. - 10. ročník: 

 

Na hodine náboženskej výchovy žiakov nehodnotíme klasifikáciou, priebežne ich 

hodnotíme slovne.  

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, 

ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať.  Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove 

a vzdelávaní  (Z. z. č. 394/204): 

Článok II. bod 4 

Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných 

školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Článok II. bod 5 

Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje 

Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR. 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a motivačne. 

Postup pri hodnotení  

Pri slovnom hodnotení v náboženskej výchove sa hodnotí: 

 schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, 

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

 samostatnosť a tvorivosť, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o nich a vzťah k nim, 

 osvojené kľúčové kompetencie, 

 schopnosť spolupráce,  

 usilovnosť, 

 vnútorné kvality žiaka, osobnostný rast, 

 rešpektovanie práv iných, 

 uplatňovanie vlastných nápadov a názorov, 

 tvorivosť a iniciatíva v charitatívnej činnosti a pomoci iným, 

 zodpovednosť pri spoluorganizovaní žiackych akcií, 

 hodnotová orientácia,  

 ochota prijímať pravdy náuky sprostredkované učením Katolíckej viery, 

 tvorivé úsilie v komunikácii s Nebeským otcom prostredníctvom vlastných modlitieb. 
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Na hodnotenie žiakov v náboženskej výchove využívame tieto formy: 

 pochvala, 

 povzbudivé slová, 

 atribúcia kladných vlastností a postojov, 

 sebahodnotenie, 

 hodnotenie spolužiakmi, 

 uznanie, 

 prezentácia prác, 

 debata, 

 reflexia, 

 odmena, 

 pozornosť, 

 podanie ruky. 

Jednotlivcov a skupinu žiakov oceňujeme slovne priebežne i na konci hodiny (možný písomný 

zápis do žiackej knižky). 

Poznámka 

Žiaci majú priestor na vyjadrenie svojho názoru, ako sa cítili na vyučovacej hodine, ako sa im 

spolupracovalo so spolužiakmi, ako sa im hodina páčila, čo im dala, čo nové sa naučili, čo si 

uvedomili, v čom by privítali zmenu. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v náboženskej výchove hodnotia podľa 

nasledovných kritérií: 

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo absolvoval, ak sa aktívne zúčastňoval 

na vyučovacom procese, vie vysvetliť základné pojmy, vypracovával zadania, ktoré dostal       

od vyučujúceho, zapájal sa do aktivít na dané témy, alebo ak bol prítomný na vyučovacej 

hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval. 

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo neabsolvoval, ak žiak zo závažných 

dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa             

na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval. 

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo neabsolvoval, ak na vyučovacej 

hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa.  

 

 

Vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami 

ISCED I, variant B 
 

1. Klasifikácia predmetu matematika 1. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam. 

Písomné skúšky – orientačná písomka. 

Orientačná písomka -  slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 

minút. 
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Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Písomné skúšky 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

2. Klasifikácia predmetu informatika 7. – 8. ročník, informatická výchova 9. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, prakticky, písomne                    

a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v ovládaní prostriedkov IKT. 

Písomné skúšky – orientačná písomka. 

Orientačná písomka - slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 

minút. Hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, úroveň 

praktických zručností v ovládaní prostriedkov IKT. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú domácu úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie                          

a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Praktická skúška 1 

Písomné skúšky 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 
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100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a svet práce 

ISCED I, variant B 

 

1. Klasifikácia predmetu pracovné vyučovanie 1. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v pracovnom vyučovaní. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% -76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75%-51% dobré výsledky (DV) 

50%-26% uspokojivé výsledky (UV) 

25%-0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

2. Klasifikácia predmetu svet práce 9. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v predmete svet práce. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktické skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 
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Vzdelávacia oblasť – Umenie a kultúra 

ISCED I, variant B 
 

1. Klasifikácia predmetu výtvarná výchova 1. - 10. ročník: 

 

 Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností vo výtvarnej výchove. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 1 

Motivačné hodnotenie 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

2. Klasifikácia predmetu hudobná výchova: 1. - 10. ročník 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v hudobnej výchove. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 1 

Motivačné hodnotenie 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Zdravie a pohyb 

ISCED I, variant B 
 

1. Klasifikácia predmetu telesná a športová výchova 1. - 8. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 
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Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v telesnej výchove. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

2. Klasifikácia predmetu telesná výchova 9. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v telesnej výchove. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia 

ISCED I, variant C 

 

1. Klasifikácia predmetu rozvíjanie komunikačnej schopnosti 1. - 8. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia. Hodnotí sa 

hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, výstižnosť, správnosť. 
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Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, hodnotená je aj schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

2. Klasifikácia predmetu rozvíjanie komunikačných schopností 9. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia. Hodnotí sa 

hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, výstižnosť, správnosť. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, hodnotená je aj schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

3. Klasifikácia predmetu rozvíjanie sociálnych zručností: 1. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických a sociálnych zručností v predmete rozvíjanie sociálnych zručností. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 
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Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

4. Klasifikácia predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností 1. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia písomne a motivačne. 

Písomné skúšky – orientačná písomka. 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, hodnotená je aj schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení úloh v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Orientačná písomka 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami 

ISCED I, variant C 

 

1. Klasifikácia predmetu matematika 1. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne, písomne a motivačne. 

Ústna odpoveď - hodnotenie sa vykonáva slovne. Ústna odpoveď je ústne prezentovanie 

osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. Hodnotí 

sa hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalita, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky    a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť           

a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 

správnosť a kvalita výsledkov činností. 

Písomná skúška - orientačná písomka 

Orientačná písomka slúži na overenie získaných vedomostí žiakov. Je to skúška vedomostí      

a schopností z jednotlivých oblastí matematiky. Jej trvanie je 5 – 10 minút. 
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Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, za správne vyriešenú úlohu, hodnotená je aj schopnosť kooperácie a komunikácie            

s učiteľom. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 1 

Orientačná písomka 1 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

2. Klasifikácia predmetu informatika 7. – 8. ročník, informatická výchova 9. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v ovládaní prostriedkov IKT. 

Motivačné hodnotenie – hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a príroda 

ISCED I, variant C 
 

1. Klasifikácia predmetu vecné učenie 1. - 8. ročník: 

 

Žiak v priebehu jedného klasifikačného obdobia je  skúšaný ústne a motivačne. 

Ústna odpoveď -  je ústne prezentovanie osvojených poznatkov. Hodnotí sa osvojenie 

požadovaných poznatkov, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa samostatnosť, tvorivosť, aktivita v prístupe            

k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam.  
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Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za aktivitu na vyučovacej hodine,                  

za splnenie domácej úlohy, hodnotená je aj schopnosť kooperácie  a komunikácie pri riešení 

samostatných úloh ale aj v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

Vzdelávacia oblasť – Príroda a spoločnosť 

ISCED I, variant C 
 

1. Klasifikácia predmetu vecné učenie 9. - 10. ročník: 

 

Žiak v priebehu jedného klasifikačného obdobia je  skúšaný ústne a motivačne. 

Ústna odpoveď -  je ústne prezentovanie osvojených poznatkov. Hodnotí sa osvojenie 

požadovaných poznatkov, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. Posudzuje sa samostatnosť, tvorivosť, aktivita v prístupe            

k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam.  

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za aktivitu na vyučovacej hodine,                  

za splnenie domácej úlohy, hodnotená je aj schopnosť kooperácie  a komunikácie pri riešení 

samostatných úloh ale aj v skupine. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Ústna odpoveď 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 
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Vzdelávacia oblasť – Človek a hodnoty 

ISCED I, variant C 

 

1. Klasifikácia predmetu náboženská výchova 1. - 10. ročník: 

 

Na hodine náboženskej výchovy žiakov nehodnotíme klasifikáciou, priebežne ich 

hodnotíme slovne.  

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, 

ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie 

práv iných osôb, ochota spolupracovať.  Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory 

zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove 

a vzdelávaní  (Z.z.č. 394/204): 

Článok II. bod 4 

Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných 

školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Článok II. bod 5 

Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje 

Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR. 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia ústne a motivačne. 

Postup pri hodnotení  

Pri slovnom hodnotení v náboženskej výchove sa hodnotí: 

 schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, 

 schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

 samostatnosť a tvorivosť, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o nich a vzťah k nim, 

 osvojené kľúčové kompetencie, 

 schopnosť spolupráce,  

 usilovnosť, 

 vnútorné kvality žiaka, osobnostný rast, 

 rešpektovanie práv iných, 

 uplatňovanie vlastných nápadov a názorov, 

 tvorivosť a iniciatíva v charitatívnej činnosti a pomoci iným, 

 zodpovednosť pri spoluorganizovaní žiackych akcií, 

 hodnotová orientácia,  

 ochota prijímať pravdy náuky sprostredkované učením Katolíckej viery, 

 tvorivé úsilie v komunikácii s Nebeským otcom prostredníctvom vlastných modlitieb. 

Na hodnotenie žiakov v náboženskej výchove využívame tieto formy: 

 pochvala, 

 povzbudivé slová, 

 atribúcia kladných vlastností a postojov, 

 sebahodnotenie, 

 hodnotenie spolužiakmi, 

 uznanie, 

 prezentácia prác, 
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 debata, 

 reflexia, 

 odmena, 

 pozornosť, 

 podanie ruky. 

Jednotlivcov a skupinu žiakov oceňujeme slovne priebežne i na konci hodiny (možný písomný 

zápis do žiackej knižky). 

Poznámka 

Žiaci majú priestor na vyjadrenie svojho názoru, ako sa cítili na vyučovacej hodine, ako sa im 

spolupracovalo so spolužiakmi, ako sa im hodina páčila, čo im dala, čo nové sa naučili, čo si 

uvedomili, v čom by privítali zmenu. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v náboženskej výchove hodnotia podľa 

nasledovných kritérií: 

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo absolvoval, ak sa aktívne zúčastňoval 

na vyučovacom procese, vie vysvetliť základné pojmy, vypracovával zadania, ktoré dostal       

od vyučujúceho, zapájal sa do aktivít na dané témy, alebo ak bol prítomný na vyučovacej 

hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval. 

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo neabsolvoval, ak žiak zo závažných 

dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa              

na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,  

Žiak má na polročnom a koncoročnom vysvedčení slovo neabsolvoval, ak na vyučovacej 

hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa.  

 

 

Vzdelávacia oblasť – Človek a svet práce 

ISCED I, variant C 

 

1. Klasifikácia predmetu pracovné vyučovanie 1. - 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí z preberaného učiva, 

úroveň praktických zručností v sebaobslužných činnostiach, pri prácach v domácnosti, v dielni 

a pestovateľských prácach. 

Motivačné hodnotenie – žiak môže byť hodnotený za mimoriadnu aktivitu na vyučovacej 

hodine, hodnotená je aj schopnosť kooperácie  a komunikácie pri skupinových úlohách. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie písomnej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 
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Vzdelávacia oblasť – Umenie a kultúra 

ISCED I, variant C 

 

1. Klasifikácia predmetu výtvarná výchova 1. – 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť osvojiť si praktické zručností a návyky z preberaného 

učiva v predmete výtvarná výchova, spolupráca s učiteľom a spolužiakmi, používanie jemnej 

a hrubej motoriky a zároveň poznať základné materiály a techniky pri kreslení.  

Motivačné hodnotenie – vzbudiť a udržať záujem o učebnú činnosť, motivačná výzva, 

pochvala, povzbudenie, uvedomovať si hygienické potreby a návyky. Hodnotí sa aktivita žiaka 

na hodinách výtvarnej výchovy. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 1 

Motivačné hodnotenie 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

2. Klasifikácia predmetu hudobná výchova 1. – 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť aplikácie získaných vedomostí a zručností 

z preberaného učiva v predmete hudobná výchova.  Spolupráca s učiteľom a spolužiakmi, 

vedieť reprodukovať hudbu, naučiť sa spievať jednoduché detské riekanky, piesne a pohybovať 

sa pri hudbe, vedieť hrať jednoduché hry so spevom a počúvať hudbu, rozlišovať jednoduché 

zvuky. 

Motivačné hodnotenie – vzbudiť a udržať záujem hudobného prejavu, pochvala  

a povzbudenie. Hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách hudobnej výchovy. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 1 

Motivačné hodnotenie 2 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 
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Vzdelávacia oblasť – Zdravie a pohyb 

ISCED I, variant C 

 

1. Klasifikácia predmetu zdravotná telesná výchova 1. – 10. ročník: 

 

Žiak je skúšaný v priebehu jedného klasifikačného obdobia prakticky a motivačne. 

Praktická skúška - hodnotí sa schopnosť osvojiť si praktické zručností a návyky z preberaného 

učiva v predmete zdravotná telesná výchova, spolupráca s učiteľom a spolužiakmi, používanie 

jemnej a hrubej motoriky,  zároveň pohybovej aktivity, rytmu, vytrvalosti. 

Motivačné hodnotenie – vzbudiť a udržať záujem o  činnosť, motivačná výzva, pochvala, 

povzbudenie, uvedomovať si ochranu zdravia, bezpečnosti, hygienické potreby a návyky. 

Hodnotí sa aktivita žiaka na hodinách zdravotnej telesnej výchovy. 

 

Minimálny počet známok v priebehu klasifikačného obdobia: 

Druh skúšky Počet známok 

Praktická skúška 2 

Motivačné hodnotenie 1 

 

Stály a záväzný prepočet % úspešnosti na známku pre hodnotenie praktickej skúšky: 

% úspešnosti Známka 

100% - 76% veľmi dobré výsledky (VDV) 

75% - 51% dobré výsledky (DV) 

50% - 26% uspokojivé výsledky (UV) 

25% - 0% neuspokojivé výsledky (NV) 

 

 

V Krompachoch dňa 30. mája 2018 

 

                                                                                                

Vypracovala: PaedDr. Veronika Kahanová   

 

 


