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I.  ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 

(ďalej Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov) je interná norma školy, ktorá zhromažďuje 

základné údaje o hodnotení a klasifikácii žiakov na Strednej odbornej škole hotelových služieb 

a obchodu v Banskej Bystrici. 

 
2. Pri tvorbe Kritérií hodnotenia a klasifikácie Stredná odborná škola hotelových služieb 

a obchodu, Banská Bystrica (ďalej škola) rešpektovala Metodický pokyn č. 21/2011 z 1. mája 

2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

462/2008 Z. z. a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Preverovanie, či skúšanie žiakov je jedným zo spôsobov ako preukázať efektivitu vyučovacieho 

procesu, zistiť mieru, či stupeň naplnenia cieľov vyučovania. Následné hodnotenie výkonu 

žiakov nepovažujeme za cieľ vyučovacieho procesu, ale za spôsob, akým získame informácie o 

ich napredovaní, rozvíjaní kompetencií, zručností a spôsobilostí v danom vyučovacom predmete. 

 
4. Skúšanie, testovanie a následné hodnotenie a klasifikácia plní smerom ku žiakom, pedagógom a 

rodičom tieto funkcie: 

- kontrolnú – zisťujeme mieru osvojených vedomostí, zručností, rozpoznávame schopnosti 

žiakov, ich postoje, hodnotovú orientáciu, odhaľujeme jeho nedostatky, 

- prognostickú – pomáha nám plánovať, orientovať sa na budúcnosť, formulovať ciele 

ďalšieho vyučovacieho procesu,-motivačnú – ovplyvňuje činnosť žiakov, 

- výchovnú – formuje osobnosť žiakov, jeho postoje, návyky, správanie, 

- informačnú – dokumentuje výsledky a poskytuje informácie pre rodičov, 

- formatívnu – vytvára priestor pre hodnotenie vlastnej práce žiakov, 

- spätnoväzbovú – poskytuje informácie a údaje o práci učiteľov a žiakov, o efektivite a 

úspešnosti používaných vyučovacích metód, foriem práce, ovplyvňuje ďalšie plánovanie 

práce, aby bolo možné čo najefektívnejšie dosahovať ciele výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

 
5. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné a celkové hodnotenie. 

 
6. V každom predmete je vypracovaný hodnotiaci systém, ktorý je súčasťou učebných osnov, 

pretože spôsob hodnotenia žiaka je predurčený aj vzdelávacím obsahom a nedá sa zovšeobecniť. 

So spôsobom hodnotenia sú žiaci a rodičia oboznámení na začiatku školského roka, dokument 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu je zverejnený na 

internetovej stránke školy soshotelovabb.sk v časti Škola/Školské dokumenty/Kritériá 

hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

 
7. Za priebežné i celkové hodnotenie a klasifikáciu je plne zodpovedný vyučujúci predmetu. 

 

8. Interná norma Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu, 

Banská Bystrica podrobnejšie rozpracúva: 

a) hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov, 

b) hodnotenie a klasifikáciu prospechu žiakov v jednotlivých predmetoch, 

c) celkové hodnotenie žiakov, 

d) postup pri komisionálnych skúškach. 

 

http://soshotelovabb.sk/
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9. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ 

alebo učitelia jednotlivých predmetov. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo 

správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ písomne. 

 

10. Predmetom systematického hodnotenia žiaka je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností 

podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia 

preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania 

žiaka. 

 

 

 

II.  ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE SPRÁVANIA ŽIAKOV 
 

1. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ 

školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

2. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku 

a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, 

ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti 

počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii sa v jednotlivých 

prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka. 

 

3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 – 7. 

 

4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku 

a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá 

spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej 

závažných previnení. 

 

5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami 

školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami 

a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí 

závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči 

ustanoveniam školského poriadku. 

6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči 

školskému poriadku a ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa 

klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám 

spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo 

ďalších osôb. 

 

7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami 

školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi 

a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických 

zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje 

výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

 

8. Špecifikácia a kategorizácia previnení voči školskému poriadku: 

a) Za menej závažné previnenia sa považuje: 

- opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii, 

- podvádzanie, 

- neospravedlnená účasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na vyučovanie, 

predčasné svojvoľné opustenie vyučovania, 

- znečisťovanie priestorov školy, 

- ničenie školského majetku. 

b) Za závažné previnenia sa považuje: 
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- fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou, 

- požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách 

organizovaných školou, 

- falšovanie lekárskych potvrdení, 

- nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život alebo 

zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy, 

- šikanovanie (aj prostredníctvom sociálnych sietí), 

- vandalizmus a výtržníctvo, 

- prejavy neznášanlivosti a diskriminácie, 

- verbálna a neverbálna propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv 

a slobôd občanov podľa § 260 Trestného zákona, 

- v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na vyučovaní, 

preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné a opakujúce sa  priestupky. 

 

c) Za zvlášť závažné previnenia, za ktoré môže byť žiak okamžite vylúčený zo štúdia:  

- úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam 

spolužiakov,  

- spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, pri ktorom zasahujú orgány 

činné v trestnom konaní, spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom 

školy. 

 

9. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. 

 

10. Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným 

predpisom neklasifikuje zo správania. 

 

 

 

III.  OPATRENIA VO VÝCHOVE 

 
1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 

dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu 

klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné 

ocenenie. 

 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej 

výchovy, vedúci pracoviska praktického vyučovania alebo riaditeľ. V osobitne odôvodnených 

prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť 

pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy 

v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala 

alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 

 

4. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči 

školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti 

alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie 

nasledovne: 

a) napomenutie od triedneho učiteľa,  

b) napomenutie od majstra odbornej výchovy,  

c) napomenutie od vedúceho strediska praktického vyučovania, 

d) pokarhanie od triedneho učiteľa, 

e) pokarhanie od majstra odbornej výchovy, 

f) pokarhanie od vedúceho strediska praktického vyučovania, 
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g) pokarhanie od riaditeľa. 

 

5. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, 

zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti 

a) podmienečné vylúčenie, 

b) vylúčenie. 

 

6. Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil 

plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

7. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 po prerokovaní 

v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel 

pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak 

previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

 

8. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka objektívne 

prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa 

na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný 

zástupca rady školy. 

 

9. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú 

lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote 

osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného 

previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 5 písm. b). 

 

10. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, 

resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne. 

 

 

 

IV.  VŠEOBECNÉ ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

PROSPECHU ŽIAKOV 

 
1. Hodnotenie prospechu žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých 

výsledkov klasifikáciou týmito stupňami: 

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

 

2. Riaditeľ oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a 

ktoré sa neklasifikujú v súlade so školským vzdelávacím programom (ďalej ŠkVP). 

 

3. V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na jeho vysvedčení uvedie 

„absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade s ŠkVP. 

 

4. Žiak má právo: 

a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

c) na objektívne hodnotenie, 

d) pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné 

zohľadňovať zdravotné postihnutie žiaka a vychádzať zo záverov a odporúčaní 

školských poradenských zariadení. 

 

5. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony 

sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú 
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jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok 

pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

 

6. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. 

Priebežná sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná sa 

vykonáva na konci každého polroka. 

 

7. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu prospechu žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, 

formami a prostriedkami: 

a) sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 

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

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

testy, prezentácie, účasť v súťažiach a olympiádach apod.), 

d) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s 

výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami 

zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva 

a prevencie, 

e) rozhovormi so žiakom. 

 

8. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka v internetovej žiackej knižke po oznámení 

výsledku hodnotenia (najneskôr do jedného týždňa). 

 

9. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka 

z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný 

minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina 

týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

 

10. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom 

vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok,  

praktických prác a prezentácií oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

Výsledky hodnotenia polročných písomných prác, najmä kontrolných slohových prác musí 

učiteľ oznámiť a predložiť žiakovi k nahliadnutiu najneskôr do 30 dní. 

 

11. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

 

12. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút (tzv. „veľká“ písomka), učiteľ konzultuje 

s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu 

skúšku uvedeného charakteru. 

 

13. Hodnotenie pri ústnom skúšaní, písomnej práci, praktickej úlohe alebo prezentácii je vyjadrené 

známkou. 

 

14. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu na konci klasifikačného obdobia sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, praktických úloh, prezentácií, 

c) známky za aktivitu žiaka, 

d) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa 

podľa odseku 5. 

 

15. Stupeň prospechu v záverečnom hodnotení žiaka sa neurčuje iba na základe priemeru známok 

získaných v danom klasifikačnom období, avšak prihliada sa na dôležitosť a váhu jednotlivých 

známok a na ďalšie objektívne skutočnosti. Stupeň prospechu hodnotí kvalitu práce a učebné 

výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na 

systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie. Dôležitosť a 
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váha jednotlivých známok v jednotlivých predmetoch je určená týmto interným predpisom a je 

záväzná pre všetkých vyučujúcich príslušného predmetu. 

 

16. Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v 

ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia 

po vzájomnej dohode. 

 

17. Záverečné hodnotenie žiaka v príslušnom klasifikačnom období – na konci prvého a druhého 

polroku – vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch podľa 

tohto predpisu a klasifikáciu jeho správania podľa tohto predpisu. Ak žiak nesplní kritériá 

hodnotenia podľa tohto predpisu, nebude môcť byť klasifikovaný. 

 

18. Podľa § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Čl. 24 Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 11/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl sa žiak môže klasifikovať aj podľa výsledkov komisionálnej skúšky. 

 

19. Aby žiak mohol byť klasifikovaný v príslušnom klasifikačnom období, musí splniť kritériá 

hodnotenia v jednotlivých predmetoch určené týmto interným predpisom. V každom predmete 

je stanovený nevyhnutný minimálny počet a forma hodnotení (skúšky) za klasifikačné obdobie, 

tzn. povinné ústne a písomné skúšky, testy a samostatné práce. V rámci praktického vyučovania 

je stanovený minimálny počet hodín, ktoré žiak musí odpracovať za dané klasifikačné obdobie. 

 

20. Ak žiak nesplní kritériá: neabsolvuje stanovený počet a formy hodnotenia (skúšky) alebo 

neodovzdá povinné samostatné práce, alebo neodpracuje stanovený minimálny počet hodín na 

praktickom vyučovaní, nebude môcť byť klasifikovaný. V prípade závažných a objektívnych 

dôvodov, prečo žiak nemohol splniť kritériá hodnotenia a klasifikácie v stanovenom termíne, 

môže ich vykonať po dohode s vyučujúcim v náhradnom termíne. Ak sa s vyučujúcim 

nedohodne alebo svojvoľným konaním nevykoná skúšku ani v náhradnom termíne, vyučujúci 

navrhne jeho komisionálne preskúšanie, resp. mu bude stanovený mimoriadny náhradný termín 

odpracovania hodín. 

 

 

 

V.  CELKOVÉ HODNOTENIE ŽIAKA 

 
1. Žiak je hodnotený klasifikáciou. 

 

2. Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a na konci druhého polroka vyjadruje na 

vysvedčení takto: 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel veľmi dobre, 

c) prospel, 

d) neprospel. 

 

2. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho 

správania. Nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

 

3. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 
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4. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

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

nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 

 

5. Žiak prospel, ak nemá stupeň nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete. 

 

6. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 

stupeň prospechu nedostatočný. 

 

7. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný z viac 

ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže opakovať ročník na základe rozhodnutia 

vydaného riaditeľom školy. 

 

8. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. 

 

9. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý 

polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, 

a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení prvého polroku. 

 

10. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených 

riaditeľom školy. 

 

11. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto 

predmetov opravnú skúšku. 
 

12. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 

31. augusta. 
 

13. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom 

termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra. 

14. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na skúšku a neospravedlní sa sám alebo 

prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky, sa klasifikuje z 

vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 
 

 

 

VI.  KOMISIONÁLNE SKÚŠKY 

 
1. Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

a) vykonáva rozdielovú skúšku, 

b) je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie 

v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní 

odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok 

alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy 

o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný 

zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) vykonáva opravné skúšky, 

f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 
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g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

h) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 

i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

j) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní, 

k) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne 

preskúšanie. 

 

2. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku v 

riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na 

základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b). 

 

3. Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú 

len v prvom polroku je nedostatočný alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov sa klasifikuje na základe 

výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e). 

 

4. Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia 

týchto programov. 

 

5. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám 

alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem 

skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať 

komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný. 

 

6. Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom 

období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

 

7. O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľ 

školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje 

riaditeľ školy. 

 

8. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z: 

a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo majster 

odbornej výchovy; 

b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy 

vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, 

c) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný 

vyučovací predmet. 

 
9. Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky 

je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 
10. 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 so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná 

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

vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje: 

d) údaje identifikujúce žiaka, 

e) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

f) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka. 
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VII.  UKONČOVANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
1. Štúdium na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici sa ukončuje záverečnou 

skúškou alebo maturitnou skúškou. 

 

2. Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium trojročných vzdelávacích programov učebných 

odborov kaderník, čašník-servírka, kuchár. 

 

3. Záverečnú skúšku tvoria tri časti: 

písomná časť, v ktorej sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme, 

praktická časť, v ktorej sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme, 

ústna časť, v ktorej sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme. 

 

4. Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium štvorročných vzdelávacích programov študijných 

odborov kaderník-vizážista, čašník-servírka, kuchár a päťročného vzdelávacieho programu 

študijného odboru hotelová akadémia, a takisto nadstavbové štúdium dvojročných vzdelávacích 

programov študijných odborov vlasová kozmetika a spoločné stravovanie, ktoré nadväzuje na 

predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu. 

 

5. Žiak môže vykonávať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných 

predmetov uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. 

 

6. Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré však musia byť 

súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru, ktorý žiak študuje. 

 

7. Žiak sa na maturitnú skúšku prihlási. Žiak posledného ročníka do 30. septembra písomne 

oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Týka sa to aj 

dobrovoľnej maturitnej skúšky z ďalšieho predmetu. Žiak so zdravotným znevýhodnením 

oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. 

 

8. Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky, alebo dodatočne 

prihlásenie podľa ods. 5 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra. 

Riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch – ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný 

stav, povoliť iný termín, najneskôr však do 31. januára. 

 

9. Formy externej a internej časti maturitnej skúšky, termíny konania maturitných skúšok, zloženie 

a náplň činnosti maturitných komisií, sú určené Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 142/2018 Z. z. 

o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 

10. Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom 

období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, mimoriadne 

skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v septembri, alebo vo 

februári nasledujúceho školského roka. 

 

11. Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške môže byť vyjadrená percentom úspešnosti alebo 

stupňom prospechu. 

 

12. Výsledky externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní pred termínom konania internej časti 

maturitnej skúšky. 

 

13. Ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 

zákona č. 245/2008 Z. z. výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z 
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predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke internej časti maturitnej skúšky sa prihliada 

na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia. 

 

14. Žiak môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomnej práce a porovnať jej hodnotenie 

s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, keď sa 

dozvedel ojej výsledku. 

 

15. Žiak môže podať prostredníctvom riaditeľa školy písomné námietky voči hodnoteniu: 

a) písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. 

z. do ôsmich dní, keď sa o jej výsledku dozvedel, Štátnej školskej inšpekcii, 

b) ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky do ôsmich dní od jej vykonania Štátnej 

školskej inšpekcii. 

Ak je opodstatnená námietka voči hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 

môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov; 

ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť 

komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii za prítomnosti školského 

inšpektora. Skúška sa koná pred predmetovou komisiou v pôvodnom zložení. 
 

16. Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých 

predmetov maturitnej skúšky. 

 

17. Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto 

skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej 

skúške sa neuvádza. 

 

18. Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, neúspešne 

vykonal maturitnú skúšku. Školská komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z 

týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. 

 

19. Žiak môže konať opravnú skúšku na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia 

posledného ročníka strednej školy. 

 

20. Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku alebo 

bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, školská maturitná komisia 

môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov. 

 

21. Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako z dvoch predmetov, alebo 

neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná 

komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku. 

 

22. Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške 

najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. 
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VIII.  HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETOV 

 
A.  HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH VYUČOVACÍCH 

PREDMETOV 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Študijné odbory – štvorročné a päťročné maturitné štúdium 

 

      Slovenský jazyk a literatúra je zaradený medzi povinné predmety, z ktorých sa vykonáva maturitná 

skúška. Cieľom predmetu je rozvíjať jednotlivé kompetencie a zručnosti študentov a súčasne ich 

kvalitne pripraviť na externú aj  internú časť MS. 

Predmet je rozdelený na tri zložky – jazykovú, literárnu a slohovú. 

Jazyková zložka je zameraná na upevňovanie poznatkov z oblasti pravopisu, spisovnej  

výslovnosti, histórie jazyka, fonetickej, morfologickej a syntaktickej štruktúry jazyka.  

Literárna zložka je založená na práci s umeleckým textom, ktorý vnímame:                         

a) ako  reakciu umenia na konkrétne spoločensko-historické pomery;  

b) materiál na hlbšiu literárnoteoretickú analýzu. Takéto poňatie vytvára široký priestor, ktorý 

umožňuje  prehlbovať základné teoretické poznatky, formulovať postoje k problémom človeka 

a spoločnosti, zlepšuje úroveň ústneho a písomného prejavu, pomáha odstraňovať  bariéry       v 

komunikácii,  rozvíja estetické cítenie, formuje základné hodnoty.  

Slohová zložka je zameraná na upevňovanie zručností v tvorbe ústneho a písomného prejavu, 

pričom sa rešpektujú obsahové i formálne špecifiká daných jazykových štýlov, postupov a útvarov. 

Obsah predmetu je v jednotlivých ročníkoch zostavený tak, aby sa jednotlivé zložky striedali 

a súčasne na seba nadväzovali. 

 

Žiak je hodnotený:    

 

 z ústnej odpovede: aspoň 1-krát za polrok 

 z pravopisného cvičenia: 1-krát za polrok 

 z písomnej slohovej práce: 1-krát za polrok 

 z kontrolnej práce: 1-krát za polrok   

 z testu alebo vedomostnej písomnej práce: aspoň 1-krát za polrok 

 z prípravy referátu, resp. získania zaujímavých informácií k danej problematike 

 za aktivitu a pravidelnú prípravu na jednotlivé vyučovacie hodiny za zapájanie sa do 

predmetových i medzipredmetových súťaží, prípadne za ich prípravu. 

 

Žiak dosiahne min. 5 známok v priebehu polroka. Ich počet je prispôsobený počtu študentov 

v jednotlivých triedach, prípadne úrovni a záujmu žiakov o predmet a štúdium. V triedach s vysokým 

počtom žiakov je možné nahradiť ústnu odpoveď testovou,  resp. písomnou prácou. 

 

Výsledná známka je sumárom hodnotenia ústnej i písomnej odpovede, testov, vedomostných 

písomných prác, pravopisného cvičenia, kontrolnej práce, pričom doplňujúcou zložkou sú referáty, 

aktivita a záujem študenta o daný predmet. Vo výslednom hodnotení sa zohľadňuje prípadná integrácia 

žiaka na základe konkrétnych odporúčaní školského psychológa a špeciálneho pedagóga. 

 

1. Ústna odpoveď 

Pri hodnotení ústnej odpovede sa zameriavame predovšetkým na súvislý prejav žiaka,  

zrozumiteľnosť jeho výpovede, ovládanie základných i rozšírených faktov i súvislostí. Kritériom je 

jasná a zrozumiteľná odpoveď žiaka: 

 

 súvislý prejav - 25% 

 zrozumiteľnosť odpovede - 25% 
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 ovládanie základných faktov, spoločenských a historických súvislostí -50%. 
 

Spolu – 100% - pričom pri premene na známku: 

 

100 - 85% - výborný(1)  – málo pomocných otázok, odpovede sú presné a vyčerpávajúce; 

84 - 70% - chválitebný(2)  – učiteľ položí viac otázok, odpovede  nie sú úplne presné; 

69 - 50% - dobrý(3)  – žiak odpovedá väčšinou na otázky, v odpovedi je viacero 

nedostatkov; 

49 - 35% - dostatočný(4)  – žiak je schopný reagovať na niektoré  otázky, jeho odpoveď nie 

je plynulá, sú viditeľné výraznejšie medzery vo vedomostiach; 

34% a menej – nedostatočný(5) – žiak nie je schopný zodpovedať dané učivo, jeho odpovede 

sú náhodné, väčšinou nepresné a neúplné, nemá ani 

základné vedomosti z daného učiva, čo vedie 

k  nezrozumiteľnosti odpovede. 

 

2. Pravopisné cvičenie  

     Pri jeho výbere sa zameriavame predovšetkým na základné pravopisné javy,  pričom ho 

prispôsobujeme úrovni študentov v danom odbore, resp. triede. Do úvahy sa berú všetky typy chýb – 

gramatické, pravopisné i fonetické. Pravopisné cvičenie môže mať podobu diktovaného textu alebo 

doplňovacieho cvičenia. 

 

- diktovaný text  10 viet;  

- doplňovacie cvičenie    30 – 40 javov na doplnenie. 

 

Hodnotenie pravopisného cvičenia 
                                                     

0 – 2 chyby   výborný 1 

3 – 5 chýb chválitebný 2 

6 – 8 chýb     dobrý 3 

9 – 11chýb    dostatočný 4 

12 a viac chýb       nedostatočný 5 

         

V prípade veľmi zlého výsledku sa na základe dohody študentov a vyučujúceho môže písať 

náhradné pravopisné cvičenie.  

 

3. Písomná slohová práca 

Pri jej hodnotení vychádzame z kritérií hodnotenia maturitných písomných prác. 

Využívame bodový systém jednotlivých slohových útvarov, resp. žánrov, ktoré sú v platnosti. 

Vzhľadom na to, že ide o učebný odbor, zvolili sme pre hodnotenie pravopisu miernejšiu stupnicu, resp. 

pôvodnú – platiacu do roku 2009. 

 

     Maximálny počet bodov je 28 = 100%. 

     Minimálny rozsah práce je vzhľadom na typ odboru štúdia 1,5 strany A4. 

 

a) vonkajšia forma práce -       4 body 

b) vnútorná forma práce  -    20 bodov  (obsah – 4b., kompozícia – 4b., jazyk –   4b., 

pravopis – 4b., štýl – 4b.) 

c) celkový dojem -                     4body 

 

 

Čiastkové body 

a. vonkajšia forma – prepísanie práce z konceptu do čistopisu; čitateľnosť; zreteľné grafické 

členenie na odseky; čistota textu; dodržiavanie okrajov; 
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b. vnútorná forma - obsah –  dodržanie témy; javy typické pre danú žánrovú formu; 

- kompozícia – dodržanie zodpovedajúcej žánrovej formy; nadväznosť 

a logickosť textu; členenie textu; 

- jazyk – správne využitie slovných druhov zodpovedajúcich danému 

slohovému postupu; syntaktická a morfologická správnosť použitých 

jazykových prostriedkov; syntaktické prostriedky (striedanie rôznych 

typov viet z hľadiska modálnosti, členitosti, zloženia...); slovosled;  

 

     - pravopis –   
 

 

 

 

 

 

- štýl – tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov; subjektívnosť (1. os. sg. 

alebo 1. os. pl); originálnosť, nie frázovitosť; 

 

c. celkový dojem – celkové vyznenie práce; práca by nemala obsahovať – nelogické názory, 

protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie 

ľudského zdravia; iné. 

 

Maximálny počet bodov je 28 = 100%. 

 

Výsledné hodnotenie práce 

 

28 - 25 bodov        100 – 89,3 % výborný 1 

24 - 20 bodov        85,7 – 71,4 % chválitebný 2 

19 - 14 bodov        67,9 – 50 % dobrý 3 

13 -  9  bodov        46,4 – 32,1 % dostatočný 4 

8 bodov a menej   28,6 % a menej nedostatočný 5 

 

 

Hodnotenie písomnej slohovej práce  žiakov so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami 

      

     U žiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nehodnotí: vonkajšia forma 

(hodnotenie rozsahu je súčasťou celkového dojmu), pravopis. 

     Maximálny počet bodov je 20 = 100%. 

 

Výsledné hodnotenie práce 

 

20 - 18 bodov        100 – 90 % výborný 1 

17 - 14 bodov        85 – 70 % chválitebný 2 

13 - 10 bodov        65 – 50 % dobrý 3 

 9 - 6 bodov        45 – 30 % dostatočný 4 

5 bodov a menej   25 % a menej nedostatočný 5 

 

Poznámky k hodnoteniu písomných slohových prác: 

 

 Rozsah práce -  ak  práca dosiahne polovicu  min. stanoveného rozsahu, bude hodnotená známkou 

nedostatočný;              

                            - pokiaľ presiahne polovicu min. stanoveného rozsahu, no nedosiahne daný rozsah, 

hodnotiaci strhne body za vonkajšiu formu, obsah, príp. celkový dojem; 

                            - pri  hodnotení práce sa prihliada na veľkosť, typ písma a hustotu textu.  

0 – 2 chyby   4 body 

3 – 6 chýb 3 body 

7 – 10 chýb     2 body 

11– 14 chýb    1 bod 

15 a viac chýb       0 bodov 



Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica 

14 
 

 Nedodržanie témy - čiastočné odbočenie od stanovenej témy rieši hodnotiaci strhnutím bodov za 

obsah, celkový dojem; 

                                        - úplné odbočenie už na začiatku sa hodnotí známkou  nedostatočný. 

 

 Nedodržanie slohového útvaru – vzhľadom na to, že školská práca je výstupom prebratého celku 

(slohového postupu, útvaru), budeme nedodržanie stanoveného postupu, útvaru... hodnotiť 

známkou nedostatočný.  

 

 Pokiaľ  sa stane, že študent napíše iný útvar, ale prvky toho daného aspoň využíva, bude sa situácia 

riešiť  strhnutím bodov  za kompozíciu, príp. jazyk, štýl a celkový dojem. 

 

4. Kontrolná práca 

     Popri pravopisnom cvičení a písomnej slohovej práce je na základe rozhodnutia členov PK 

všeobecnovzdelávacích predmetov (vyučujúcich  SJL) tretím povinným výstupom zo SJL, ktorý sa 

realizuje raz za polrok. Je jednotný pre všetky triedy daného odboru v konkrétnom ročníku. Na jeho 

príprave sa podieľajú jednotliví vyučujúci. 

     Tento výstup pozostáva z jednotlivých zložiek predmetu (ich zastúpenie závisí od obsahu predmetu 

v konkrétnom polroku).  Vychádza zo ŠKVP a tematických plánov študijných  odborov.  

     Význam výstupu spočíva v upevnení a prepojení vedomostí nadobudnutých v danom polroku. 

Vzhľadom na fakt, že úlohy v kontrolnej práci majú rôzny charakter (testové otázky, čítanie 

s porozumením, tvorivé úlohy...), podáva komplexný obraz vedomostí a zručností študentov a súčasne 

je vhodnou spätnou väzbou pre vyučujúcich.  

      

Hodnotenie kontrolnej práce 

 

100 – 85 % výborný 1 

  84 – 70 %           chválitebný 2 

  69 – 50 %           dobrý 3 

  49 – 35 %           dostatočný 4 

  34 % a menej       nedostatočný 5 

 

 

5. Testy a vedomostné písomné práce 

Testy a  písomné práce sú súčasťou preverovania vedomostí, lebo vytvárajú obraz systematickej 

prípravy študentov. Vyučujúci ich zostavujú po prebratí určitého tematického celku, aby mohli posúdiť 

vedomostnú úroveň žiakov, úroveň  zvládnutia učiva a literárnu gramotnosť. 

 

Test alebo vedomostná písomná práca má obsahovať úlohy na preverenie: 

 znalostí konkrétnych literárnych javov a termínov; 

 ovládania základných faktov a údajov; 

 práce s literárnym textom; 

 znalostí dôležitých  životopisných údajov o spisovateľoch. 

 

 

Hodnotenie testu, vedomostnej písomnej práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 – 85 % výborný 1 

  84 – 70 %           chválitebný 2 

  69 – 50 %           dobrý 3 

  49 – 35 %           dostatočný 4 

  34 % a menej       nedostatočný 5 
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6. Referát a prezentácia 

Študentom vytvárame priestor pre vlastnú aktivitu formou referátov a prezentácií. Hodnotíme  

zvládnutie témy, ústny prejav, samostatnosť prípravy práce, rozsah i jej obsah a dodržanie vopred 

dohodnutých kritérií (dané vyučujúcim). Rovnako do hodnotenia započítavame aj obsahové i formálne 

spracovanie sprievodnej prezentácie. 

 

Hodnotenie: 

 

100 - 85 %  - výborný – zvládnutie všetkých stanovených kritérií; 

84  - 70 %  - chválitebný – problematickejší prejav, v dodržaní kritérií mierne nedostatky; 

69 -  50%  - dobrý – práca s viacerými chybami, slabý prejav, slabé ovládanie základných faktov; 

49 - 35%   - dostatočný – nedostatočne pripravená práca s chybami, slabý prejav, neovládanie  

základných faktov; 

34 a menej     - práce nehodnotíme a necháme ich prepracovať; 
 (pri opakovanom ľahostajnom prístupe študentov k danej úlohe hodnotíme známkou 

nedostatočný - 5). 

 

 

7. Aktivita  

Pri aktivite v triede – hlásenie sa, dopĺňanie učiva, záujem o prácu na hodinách, ale aj akejkoľvek 

inej školskej aktivite, ktorá môže mať súvis s predmetom slovenský jazyk a 

literatúra (zapojenie sa do prezentačných aktivít a akadémií, napísanie 

správy na školskú internetovú stránku, umiestnenie sa na olympiáde zo SJL 

a pod.) je žiak hodnotený známkou výborný -1 (100 %). 

 

8. Domáca úloha a cvičenie 

Žiaci občas dostávajú domáce úlohy, ktoré môžu byť povinné (musia ich mať všetci žiaci) a 

dobrovoľné. 

Pri kontrole povinnej domácej úlohy sú žiaci ohodnotení známkou výborný - 1 (100 %), pokiaľ 

je ich domáca úloha skontrolovaná a vyhodnotená ako splnená. V prípade nesplnenia domácej úlohy, 

je žiak ohodnotený známkou nedostatočný - 5 (0 %). 

Pri kontrole dobrovoľnej domácej úlohy sú ohodnotení známkou len tí žiaci, ktorí ju dobrovoľne 

odovzdajú na hodnotenie (odprezentujú). V prípade splnenia kritérií správnosti je žiak ohodnotený 

známkou výborný - 1 (100 %). 

V prípade vypracovania cvičenia na vyučovacej hodine môže byť žiakova práca ohodnotená 

známkami v škále výborný - 1 (100 %) až nedostatočný - 5 (0 %). 

 

9. Prednes 

Žiak môže byť hodnotený aj v kategórii prednes, pokiaľ dostane za úlohu alebo sa 

dobrovoľne rozhodne umelecky predniesť vopred dohodnutý literárny text. 

   

  Hodnotenie: 

 

100 - 85 %  - výborný – zvládnutie všetkých stanovených kritérií; 

84  - 70 %  - chválitebný – mierne nedostatky vo formálnom prevedení; 

69 -  50%  - dobrý – obsahové aj formálne nedostatky; 

49 -  35%    -  dostatočný  – veľké obsahové aj formálne nedostatky; 

34 a menej  - nedostatočný – nezvládnutý obsah ani forma prednesu. 

 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 
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VÁŽENIE ZNÁMOK 

 

V súčasnosti pri hodnotení a klasifikácii predmetu slovenský jazyk a literatúra používame elektronickú 

žiacku knižku (EduPage), v rámci ktorej využívame pri hodnotení percentuálne hodnoty známok a ich 

váženie podľa jednotlivých kategórií. V nasledujúcej tabuľke uvádzame váhy jednotlivých kategórií 

známok, ako sme si ich stanovili v predmetovej komisii predmetu slovenský jazyk a literatúra. 
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Učebné odbory – trojročné nematuritné štúdium 

 

Vzhľadom na to, že študenti učebných odborov pokračujú v nadstavbovom štúdiu, ktoré končia 

maturitnou skúškou, je obsah predmetu zostavený tak, aby vytvoril potrebný základ, na ktorý sa 

v nasledujúcom štúdiu nadväzuje. Súčasne sa  kladie dôraz na to, aby  študent, ktorý v nadstavbovom 

štúdiu pokračovať nebude, mohol získané poznatky prakticky využívať.    

Predmet je rozdelený na tri zložky – jazykovú, literárnu a slohovú.  Jazyková zložka je zameraná 

na upevňovanie poznatkov  z oblasti pravopisu, spisovnej  výslovnosti, štruktúry jazyka, čo okrem 

zlepšenia úrovne písomného a ústneho prejavu tvorí dôležitý predpoklad    pre úspešné zvládnutie 

cudzieho jazyka.   

Literárna zložka je založená na práci s umeleckým textom, ktorý vnímame:  a) ako  reakciu umenia 

na konkrétne spoločensko-historické pomery; b) materiál na hlbšiu literárnoteoretickú analýzu. Takéto 

poňatie vytvára široký priestor, ktorý umožňuje  prehlbovať základné teoretické poznatky, formulovať 

postoje k problémom človeka a spoločnosti, zlepšuje úroveň ústneho a písomného prejavu, pomáha 

odstraňovať  bariéry v komunikácii,  rozvíja estetické cítenie, formuje základné hodnoty.  

Slohová zložka je zameraná na upevňovanie zručností v tvorbe ústneho a písomného prejavu, 

pričom sa rešpektujú obsahové i formálne špecifiká daných jazykových štýlov, postupov a útvarov. 

Obsah predmetu je v jednotlivých ročníkoch zostavený tak, aby sa jednotlivé zložky striedali 

a súčasne na seba nadväzovali. 

 

 

Žiak je hodnotený:    

 

 z ústnej odpovede: aspoň 1-krát za polrok 

 z pravopisného cvičenia: 1-krát za polrok 

 z písomnej slohovej práce: 1-krát za polrok 

 z kontrolnej práce: 1-krát za polrok   

 z testu alebo vedomostnej písomnej práce: aspoň 1-krát za polrok 

 z prípravy referátu, resp. získania zaujímavých informácií k danej problematiky 

 za aktivitu a pravidelnú prípravu na jednotlivé vyučovacie hodiny za zapájanie sa do 

predmetových i medzipredmetových súťaží, prípadne za ich  prípravu. 
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Žiak dosiahne min. 5 známok v priebehu polroka. Ich počet je prispôsobený počtu študentov 

v jednotlivých triedach, prípadne úrovni a záujmu žiakov o predmet a štúdium. V triedach s vysokým 

počtom žiakov je možné nahradiť ústnu odpoveď testovou,  resp. písomnou prácou. 

 

Výsledná známka je sumárom hodnotenia ústnej i písomnej odpovede, testov, vedomostných 

písomných prác, pravopisného cvičenia, kontrolnej práce, pričom doplňujúcou zložkou sú referáty, 

aktivita a záujem študenta o daný predmet. Vo výslednom hodnotení sa zohľadňuje prípadná integrácia 

žiaka na základe konkrétnych odporúčaní školského psychológa a špeciálneho pedagóga. 

 

 

1. Ústna odpoveď 

Pri hodnotení ústnej odpovede sa zameriavame predovšetkým na súvislý prejav žiaka, zrozumiteľnosť 

jeho odpovede, ovládanie základných faktov i súvislostí. Kritériom je jasná a zrozumiteľná odpoveď: 

 

 súvislý prejav - 25% 

 zrozumiteľnosť odpovede - 25% 

 ovládanie základných faktov, spoločenských a historických súvislostí  -  50%. 

 

Spolu – 100% - pričom pri premene na známku: 

 

- 100 - 85% - výborný(1) – málo  pomocných otázok, odpovede sú presné a vyčerpávajúce;       

-     84 - 70%   - chválitebný(2) – učiteľ položí viac otázok, odpovede  nie sú úplne presné; 

- 69 - 50%   - dobrý(3) – žiak odpovedá väčšinou na otázky, v odpovedi je viacero nedostatkov; 

- 49 - 35%   - dostatočný(4) – žiak je schopný reagovať na niektoré  otázky, jeho odpoveď nie 

je plynulá, sú viditeľné výraznejšie medzery vo vedomostiach; 

- 34 % a menej - nedostatočný(5) – žiak nie je schopný zodpovedať dané učivo, jeho odpovede 

sú náhodné, väčšinou nepresné a neúplné, nemá ani základné vedomosti z daného učiva, čo 

vedie k  nezrozumiteľnosti odpovede. 

 

 

2. Pravopisné cvičenie  

     Pri jeho výbere sa zameriavame predovšetkým na základné pravopisné javy, pričom ho 

prispôsobujeme úrovni študentov v danom odbore, resp. triede. Do úvahy sa berú všetky typy chýb – 

gramatické, pravopisné i fonetické. Vzhľadom na odbor štúdia (učebný) volíme nižšiu úroveň 

náročnosti textu. Pravopisné cvičenie môže mať podobu diktovaného textu alebo doplňovacieho 

cvičenia. 

 

- diktovaný text  8 – 10 viet  

- doplňovacie cvičenie    30 – 40 javov na doplnenie; 

 

Hodnotenie pravopisného cvičenia 
                                                     

0 – 2 chyby   výborný 1 

3 – 5 chýb chválitebný 2 

6 – 8 chýb     dobrý 3 

9 – 11chýb    dostatočný 4 

12 a viac chýb       nedostatočný 5 

         

V prípade veľmi zlého výsledku sa na základe dohody študentov a vyučujúceho môže písať 

náhradné pravopisné cvičenie.  
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3. Písomná slohová práca 

Pri jej hodnotení vychádzame z kritérií hodnotenia maturitných písomných prác. 

Využívame bodový systém jednotlivých slohových útvarov, resp. žánrov, ktoré sú v platnosti. 

Vzhľadom na to, že ide o učebný odbor, zvolili sme pre hodnotenie pravopisu miernejšiu stupnicu, resp. 

pôvodnú – platiacu do roku 2009. 

     Maximálny počet bodov je 28 = 100%. 

     Minimálny rozsah práce je vzhľadom na typ odboru štúdia 1 strana A4. 

a. vonkajšia forma práce -       4 body 

b. vnútorná forma práce  -       20 bodov  
                        (obsah – 4b., kompozícia – 4b., jazyk – 4b., pravopis – 4b., štýl – 4b.) 

c. celkový dojem -                     4body 

 

Čiastkové body 

 

a. vonkajšia forma – prepísanie práce z konceptu do čistopisu; čitateľnosť; zreteľné grafické 

členenie na odseky; čistota textu; dodržiavanie okrajov; 

 

d. vnútorná forma - obsah –  dodržanie témy; javy typické pre danú žánrovú formu; 

- kompozícia – dodržanie zodpovedajúcej žánrovej formy; nadväznosť 

a logickosť textu; členenie textu; 

- jazyk – správne využitie slovných druhov zodpovedajúcich danému 

slohovému postupu; syntaktická a morfologická správnosť použitých 

jazykových prostriedkov; syntaktické prostriedky (striedanie rôznych 

typov viet z hľadiska modálnosti, členitosti, zloženia...); slovosled;  

 

     - pravopis –   
 

 

 

 

 

 

- štýl – tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov; subjektívnosť (1. os. sg. 

alebo 1. os. pl); originálnosť, nie frázovitosť; 

 

b. celkový dojem – celkové vyznenie práce; práca by nemala obsahovať – nelogické názory, 

protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie 

ľudského zdravia; iné. 

 

Maximálny počet bodov je 28 = 100%. 

 

Výsledné hodnotenie práce 

 

28 - 25 bodov        100 – 89,3 % výborný 1 

24 - 20 bodov        85,7 – 71,4 % chválitebný 2 

19 - 14 bodov        67,9 – 50 % dobrý 3 

13 -  9  bodov        46,4 – 32,1 % dostatočný 4 

8 bodov a menej   28,6 % a menej nedostatočný 5 

 

 

Hodnotenie písomnej slohovej práce  žiakov so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami 

      

     U žiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nehodnotí: vonkajšia forma 

(hodnotenie rozsahu je súčasťou celkového dojmu), pravopis. 

0 – 2 chyby   4 body 

3 – 6 chýb 3 body 

7 – 10 chýb     2 body 

11– 14 chýb    1 bod 

15 a viac chýb       0 bodov 
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     Maximálny počet bodov je 20 = 100%. 

 

Výsledné hodnotenie práce 

 

20 - 18 bodov        100 – 90 % výborný 1 

17 - 14 bodov        85 – 70 % chválitebný 2 

13 - 10 bodov        65 – 50 % dobrý 3 

 9 - 6 bodov        45 – 30 % dostatočný 4 

5 bodov a menej   25 % a menej nedostatočný 5 

 

 

Poznámky k hodnoteniu písomných slohových prác: 

 

 Rozsah práce -  ak  práca dosiahne polovicu  min. stanoveného rozsahu, bude hodnotená známkou 

nedostatočný;              

                            - pokiaľ presiahne polovicu min. stanoveného rozsahu, no nedosiahne daný    rozsah, 

hodnotiaci strhne body za vonkajšiu formu, obsah, príp. celkový dojem; 

                            - pri  hodnotení práce sa prihliada na veľkosť, typ písma a hustotu textu.  

 

 Nedodržanie témy - čiastočné odbočenie od stanovenej témy rieši hodnotiaci  strhnutím bodov za 

obsah, celkový dojem; 

                                        - úplné odbočenie už na začiatku sa hodnotí známkou  nedostatočný. 

 

 Nedodržanie slohového útvaru – vzhľadom na to, že školská práca je výstupom prebratého celku 

(slohového postupu, útvaru), budeme nedodržanie stanoveného postupu, útvaru... hodnotiť 

známkou nedostatočný.  

 

 Pokiaľ  sa stane, že študent napíše iný útvar, ale prvky toho daného aspoň využíva, bude sa situácia 

riešiť  strhnutím bodov  za kompozíciu, príp. jazyk, štýl a celkový dojem. 

 

 

4. Kontrolná práca 

     Popri pravopisnom cvičení a písomnej slohovej práce je na základe rozhodnutia členov PK 

všeobecnovzdelávacích predmetov (vyučujúcich SJL) tretím povinným výstupom zo SJL, ktorý sa 

realizuje raz za polrok. Je jednotný pre všetky triedy daného odboru v konkrétnom ročníku. Na jeho 

príprave sa podieľajú jednotliví vyučujúci. 

     Tento výstup pozostáva z jednotlivých zložiek predmetu (ich zastúpenie závisí od obsahu predmetu 

v konkrétnom polroku). Vychádza zo ŠkVP a tematických plánov učebných odborov.  

     Význam výstupu spočíva v upevnení a prepojení vedomostí nadobudnutých v danom polroku. 

Vzhľadom na fakt, že úlohy v kontrolnej práci majú rôzny charakter (testové otázky, čítanie 

s porozumením, tvorivé úlohy...), podáva komplexný obraz vedomostí a zručností študentov a súčasne 

je vhodnou spätnou väzbou pre vyučujúcich.  

      

Hodnotenie kontrolnej práce 

 

100 – 85 % výborný 1 

  84 – 70 %           chválitebný 2 

  69 – 50 %           dobrý 3 

  49 – 35 %           dostatočný 4 

  34 % a menej       nedostatočný 5 
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5. Testy a vedomostné písomné práce 

Testy a  písomné práce sú súčasťou preverovania vedomostí, lebo vytvárajú obraz systematickej 

prípravy študentov. Vyučujúci ich zostavujú po prebratí určitého tematického celku, aby mohli posúdiť 

vedomostnú úroveň žiakov, úroveň  zvládnutia učiva a literárnu gramotnosť. 

 

Test alebo vedomostná písomná práca má obsahovať úlohy na preverenie: 

 znalostí konkrétnych literárnych javov a termínov; 

 ovládania základných faktov a údajov; 

 práce s literárnym textom; 

 znalostí dôležitých  životopisných údajov o spisovateľoch. 

 

 

Hodnotenie testu, vedomostnej písomnej práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Referát 

 

Študentom vytvárame priestor pre vlastnú aktivitu formou referátov. Hodnotíme  zvládnutie témy, 

ústny prejav, samostatnosť prípravy práce, rozsah i jej obsah a dodržanie vopred dohodnutých kritérií 

(dané vyučujúcim). 

 

Hodnotenie: 

100 -90 % - výborný – zvládnutie všetkých stanovených kritérií; 

89  - 60 % - chválitebný – problematickejší prejav, v dodržaní kritérií mierne nedostatky; 

59 -  40 % - dobrý – nedostatočne pripravená práca s chybami, slabý prejav, neovládanie  základných 

faktov; 

39 % a menej  - práce nehodnotíme a necháme ich prepracovať; 

(pri opakovanom ľahostajnom prístupe študentov k danej úlohe hodnotíme známkou nedostatočný - 5). 

 

 

3. Aktivita  

 

Pri významnejšom úspechu – víťaz školského kola súťaže, postup vyššie – je študent hodnotený 

známkou výborný -1. 

Pri aktivite v triede – hlásenie sa, dopĺňanie učiva, záujem o prácu na hodinách – po minimálne 

troch hodinách, kde je aktivita žiaka výrazná, je hodnotený známkou       výborný -1. 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

 

VÁŽENIE ZNÁMOK 

 

V súčasnosti pri hodnotení a klasifikácii predmetu slovenský jazyk a literatúra používame elektronickú 

žiacku knižku (EduPage), v rámci ktorej využívame pri hodnotení percentuálne hodnoty známok a ich 

100 – 85 % výborný 1 

  84 – 70 %           chválitebný 2 

  69 – 50 %           dobrý 3 

  49 – 35 %           dostatočný 4 

  34 % a menej       nedostatočný 5 
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váženie podľa jednotlivých kategórií. V nasledujúcej tabuľke uvádzame váhy jednotlivých kategórií 

známok, ako sme si ich stanovili v predmetovej komisii predmetu slovenský jazyk a literatúra. 
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Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

     

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavame ustanovenie § 55 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy a vychádzame z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka.    

 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných študentov prebieha 

v súlade s individuálnymi odporúčaniami školského psychológa a špeciálneho pedagóga.  

 

 Pri ústnej  a písomnej odpovedi sa prihliada na individuálne možnosti a schopnosti študenta, je mu 

poskytnutý väčší časový priestor  (podľa potreby). 

 Pravopisné cvičenia sa nehodnotia, uvádza sa počet chýb, príp. sa pravopisné cvičenie prispôsobí 

možnostiam a schopnostiam (je zamerané na 1 pravopisný jav a pod.). 

Kontrolné slohové práce majú osobitné hodnotenie (viď. Hodnotenie kontrolnej slohovej práce  

integrovaných žiakov). 

 

 

DEJEPIS 

 

Predmet nie je výstupovým ani maturitným predmetom v našich učebných a študijných odboroch 

a tomu sú prispôsobené dané kritériá hodnotenia. 

 

Žiak je hodnotený: 

 

 z ústnej odpovede aspoň: 1-krát za polrok 

 z testu aspoň: 1-krát za polrok 

 z aktivity a pravidelnej prípravy na vyučovacie hodiny. 

 

Študent dosiahne min. 3 známky v priebehu polroka. 

 

1. Ústna odpoveď 

 

 Pri hodnotení ústnej odpovede sa zameriavame predovšetkým na súvislý prejav žiaka, na 

zrozumiteľnosť jeho výpovede, ovládanie základných faktov a súvislostí: 

 súvislý prejav 25% 

 zrozumiteľnosť odpovede 25% 

 ovládanie základných faktov, historických príčinných súvislostí 50%. 
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Spolu 100%,  pričom pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

 

- 100 - 85% - výborný (1) – málo pomocných otázok, odpovede sú presné a 

vyčerpávajúce;       

-     84 - 70% - chválitebný (2) – učiteľ položí viac otázok, odpovede  nie sú úplne presné; 

- 69 - 50% - dobrý (3) – žiak odpovedá väčšinou na otázky,      v odpovedi je viacero 

nedostatkov; 

- 49 - 35% - dostatočný (4) – žiak je schopný reagovať na niektoré  otázky, jeho odpoveď 

nie je plynulá, sú viditeľné výraznejšie medzery vo vedomostiach; 

- 34% a menej – nedostatočný (5) – žiak nie je schopný zodpovedať dané učivo, jeho 

odpovede sú náhodné, väčšinou nepresné a neúplné, nemá ani základné vedomosti 

z daného učiva, čo vedie k  nezrozumiteľnosti odpovede. 

 

 

 

 

2. Test  a vedomostná písomná práca 

 

 Test a vedomostná písomná práca je súčasťou preverovania vedomostí žiakov  po prebratí 

určitého tematického celku a má potvrdiť komplexný súhrn podstatných príčinných súvislostí 

a faktov.  

 

 Test alebo písomná práva má obsahovať: 

 základné historické fakty;  

 príčinné súvislosti a ich dôsledky; 

 vplyv svetových dejín na vývoj u nás. 

 

Hodnotenie testu, vedomostnej písomnej práce 

 

 

 

 

 

 

3.   Referát 

 

Študentom vytvárame priestor pre vlastnú aktivitu formou referátov. Hodnotíme  zvládnutie témy, 

ústny prejav, samostatnosť prípravy práce, rozsah i jej obsah a dodržanie vopred dohodnutých kritérií 

(dané vyučujúcim). 

 

Stupnica hodnotenia: 

 

100 - 90%     - výborný – zvládnutie všetkých stanovených kritérií; 

89  - 60%      - chválitebný – problematickejší prejav, v dodržaní kritérií mierne nedostatky; 

59 -  40%        - dobrý – nedostatočne pripravená práca s chybami, slabý prejav, neovládanie  základných 

faktov; 

39 a menej     - práce nehodnotíme a necháme ich prepracovať; 

(pri opakovanom ľahostajnom prístupe študentov k danej úlohe hodnotíme známkou nedostatočný - 5). 

 

4.   Aktivita  

 

Pri významnejšom úspechu – víťaz školského kola súťaže, postup vyššie – je študent hodnotený 

známkou výborný -1. 

Pri aktivite v triede – hlásenie sa, dopĺňanie učiva, záujem o prácu na hodinách –  po minimálne 

troch hodinách, kde je aktivita žiaka výrazná, je hodnotený známkou  výborný -1. 

100 – 85 % výborný 1 

  84 – 70 %           chválitebný 2 

  69 – 50 %           dobrý 3 

  49 – 35 %           dostatočný 4 

  34 % a menej       nedostatočný 5 
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Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

     

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavame ustanovenie § 55 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy a vychádzame z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka.    

 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných študentov 

prebieha v súlade s individuálnymi odporúčaniami školského psychológa a špeciálneho pedagóga. 

 

 Pri ústnej  a písomnej odpovedi sa prihliada na individuálne možnosti a schopnosti študenta, je mu 

poskytnutý väčší časový priestor  (podľa potreby). 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

 

Predmet nie je výstupovým ani maturitným predmetom v našich učebných a študijných odboroch 

a tomu sú prispôsobené dané kritériá hodnotenia. 

 

 

Žiak je hodnotený: 

 

 z ústnej odpovede aspoň: 1-krát za polrok 

 z testu aspoň: 1-krát za polrok 

 z aktivity a pravidelnej prípravy na vyučovacie hodiny. 

Študent dosiahne min. 3 známky v priebehu polroka. 

 

1. Ústna odpoveď 

 

 Pri hodnotení ústnej odpovede sa zameriavame predovšetkým na súvislý prejav žiaka, na 

zrozumiteľnosť jeho výpovede, ovládanie základných faktov a súvislostí: 

 súvislý prejav 25% 

 zrozumiteľnosť odpovede 25% 

 ovládanie základných faktov, príčinných súvislostí 50%. 

 

Spolu 100%,  pričom pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

 

- 100 - 85% - výborný(1) – málo pomocných otázok, odpovede sú   

      presné a vyčerpávajúce;       

-    84 - 70% - chválitebný(2) – učiteľ položí viac otázok, odpovede  nie sú úplne presné; 

- 69 - 50% - dobrý(3) – žiak odpovedá väčšinou na otázky,      v odpovedi je viacero 

nedostatkov; 

- 49 - 35% - dostatočný(4) – žiak je schopný reagovať na niektoré  otázky, jeho odpoveď 

nie je plynulá, sú viditeľné výraznejšie medzery vo vedomostiach; 

- 34% a menej – nedostatočný(5) – žiak nie je schopný zodpovedať dané učivo, jeho 

odpovede sú náhodné, väčšinou nepresné a neúplné, nemá ani základné vedomosti 

z daného učiva, čo vedie k  nezrozumiteľnosti odpovede. 
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2. Test  a vedomostná písomná práca 

 

 Test a vedomostná písomná práca je súčasťou preverovania vedomostí žiakov  po prebratí 

určitého tematického celku a má potvrdiť komplexný súhrn podstatných príčinných súvislostí 

a faktov.  

 

 Hodnotenie testu, vedomostnej písomnej práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Referát 

 

Študentom vytvárame priestor pre vlastnú aktivitu formou referátov. Hodnotíme  zvládnutie témy, 

ústny prejav, samostatnosť prípravy práce, rozsah i jej obsah a dodržanie vopred dohodnutých kritérií 

(dané vyučujúcim). 

 

Stupnica hodnotenia: 

 

100 - 90%      - výborný – zvládnutie všetkých stanovených kritérií; 

89  - 60%       - chválitebný – problematickejší prejav, v dodržaní kritérií mierne nedostatky; 

59 -  40%     - dobrý – nedostatočne pripravená práca s chybami, slabý prejav, neovládanie  základných 

faktov; 

39 a menej     - práce nehodnotíme a necháme ich prepracovať; 

(pri opakovanom ľahostajnom prístupe študentov k danej úlohe hodnotíme známkou nedostatočný - 5). 

 

4. Aktivita  

 

Pri významnejšom úspechu – víťaz školského kola súťaže, postup vyššie – je študent hodnotený 

známkou výborný -1. 

Pri aktivite v triede – hlásenie sa, dopĺňanie učiva, záujem o prácu na hodinách –  po minimálne 

troch hodinách, kde je aktivita žiaka výrazná, je hodnotený známkou   výborný -1. 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

     

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavame ustanovenie § 55 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy a vychádzame z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka.    

 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných študentov prebieha 

v súlade s individuálnymi odporúčaniami školského psychológa a špeciálneho pedagóga.  

 

Pri ústnej  a písomnej odpovedi sa prihliada na individuálne možnosti a schopnosti študenta, je mu 

poskytnutý väčší časový priestor  (podľa potreby). 

100 – 85 % výborný 1 

  84 – 70 %           chválitebný 2 

  69 – 50 %           dobrý 3 

  49 – 35 %           dostatočný 4 

  34 % a menej       nedostatočný 5 
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MATEMATIKA 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Na klasifikáciu v predmete matematika budeme používať nasledovné formy a metódy overovania 
požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

a)      ústne skúšanie    -  individuálne 
    -  frontálne 
b)      písomné skúšanie - komplexné písomné práce  
    - krátke písomné prace 
    - písomné preverovanie vedomostí 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

 schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie 
problémových úloh, príp. projektov, 

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

 schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológii, 

 schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

 kvalita výsledkov činnosti, 

 schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

 pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

 osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
 

Možnosti hodnotenia 
• Písomná práca s tematického celku minimálne 2 tém 
• Kratšie písomné bleskovky 
• Aktivita na vyučovacej hodine 
• Domáce úlohy 
 
Minimálny počet známok 5. 
 

Písomná práca s tematického celku: 
85 - 100%  známka výborný (1),  
70% - 84% známka chválitebný (2),  
50% – 69% známka dobrý (3),  
35% – 49% známka dostatočný (4),  
inak známka nedostatočný (5),  

 
Pri písomnej a ústnej odpovedi sa hodnotí: 

• čitateľská gramotnosť - pochopenie príkladu 
• logická súslednosť 
• samostatnosť pri výpočtoch 
• správnosť riešenia 
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VÁŽENIE ZNÁMOK 

 

Aktivita/Neaktivita Domáca úloha Ústna odpoveď Písomná odpoveď 

0,75 x 0,75 x 1 x 1 x 

 
Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 
obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 
vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 
/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 
 

 
INFORMATIKA 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Výsledná klasifikácia v predmete informatika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania 
požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

a)      praktické – praktické cvičenia, projekty; 
b)      ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na 

kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciu 
v praktických úlohách;  

c)      písomné – testy,  referáty. 

Pri praktických cvičeniach  používame slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Pri 
hodnotení berieme do úvahy: samostatnosť, presnosť, výstižnosť, správny zápis, správnosť nákresov a 

grafický prejav záznamu, aktivitu žiaka, zvládnutie teoretických poznatkov a zručností a ich uplatnenie 

v praxi.  

Pri projektoch sa hodnotí: 

- kreativita pri vypracovaní projektu 

- samostatnosť pri práci na projekte 

- vecná správnosť projektu 

- vzhľad projektu 

- prezentácia projektu 

- zodpovedanie doplňujúcich otázok 

Pri ústnej odpovedi vedieme  žiakov k sebahodnoteniu a hodnoteniu iných. 

S kritériami  hodnotenia pri didaktickom teste  budú žiaci oboznámení až po jeho absolvovaní. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

Pri referátoch sa bude hodnotiť úprava, obsahová stránka a spôsob odovzdania poznatkov. 

 

Možnosti hodnotenia 

• test 

• praktické úlohy na počítači (doma a  na vyučovaní) 

Minimálny počet známok 3. 

 

Hodnotenie: 

85 - 100%  známka 1,  

70% - 84% známka 2,  
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50% – 69% známka 3,  

35% – 49% známka 4,  

inak známka 5,  

 

 

VÁŽENIE ZNÁMOK 

 

Aktivita/Neaktivita Ústna odpoveď Úloha na počítači Test 

0,75 x 1 x 1 x 1 x 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

 

 

CHÉMIA 

Predmet nie je výstupovým ani maturitným predmetom v našich učebných a študijných odboroch 

a tomu sú prispôsobené dané kritériá hodnotenia. 

 

Žiak je hodnotený: 

 

 z ústnej odpovede aspoň: 1-krát za polrok 

 z testu aspoň: 1-krát za polrok 

 z aktivity a pravidelnej prípravy na vyučovacie hodiny. 

 

Študent dosiahne min. 3 známky v priebehu polroka. 

 

1. Ústna odpoveď 

 

 Pri hodnotení ústnej odpovede sa zameriavame predovšetkým na súvislý prejav žiaka, na 

zrozumiteľnosť jeho výpovede, ovládanie základných faktov a súvislostí: 

 súvislý prejav 25% 

 zrozumiteľnosť odpovede 25% 

 ovládanie faktov, súvislostí 50%. 

 

Spolu 100%,  pričom pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

 

- 100 - 85% - výborný(1) – málo pomocných otázok, odpovede sú   

      presné a vyčerpávajúce;       

-    84 - 70% - chválitebný(2) – učiteľ položí viac otázok, odpovede  nie sú 

úplne presné; 

- 69 - 50% - dobrý(3) – žiak odpovedá väčšinou na otázky,      v odpovedi 

je viacero nedostatkov; 

- 49 - 35% - dostatočný(4) – žiak je schopný reagovať na niektoré  otázky, 

jeho odpoveď nie je plynulá, sú viditeľné výraznejšie medzery vo 

vedomostiach; 

- 34% a menej – nedostatočný(5) – žiak nie je schopný zodpovedať dané 

učivo, jeho odpovede sú náhodné, väčšinou nepresné a neúplné, nemá ani 

základné vedomosti z daného učiva, čo vedie k  nezrozumiteľnosti 

odpovede. 
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2. Test  a vedomostná písomná práca 

 

 Test a vedomostná písomná práca je súčasťou preverovania vedomostí žiakov  po prebratí 

určitého tematického celku a má potvrdiť komplexný súhrn podstatných súvislostí a faktov.  

 

Hodnotenie testu, vedomostnej písomnej práce 

 

 

 

 

 

 

 

3. Referát 

 

Študentom vytvárame priestor pre vlastnú aktivitu formou referátov. Hodnotíme  zvládnutie témy, 

ústny prejav, samostatnosť prípravy práce, rozsah i jej obsah a dodržanie vopred dohodnutých kritérií 

(dané vyučujúcim). 

 

Stupnica hodnotenia: 

 

100 - 90%      - výborný – zvládnutie všetkých stanovených kritérií; 

89  - 60%       - chválitebný – problematickejší prejav, v dodržaní kritérií mierne nedostatky; 

59 -  40%        - dobrý – nedostatočne pripravená práca s chybami, slabý prejav, neovládanie  základných 

faktov; 

39 a menej     - práce nehodnotíme a necháme ich prepracovať; 

(pri opakovanom ľahostajnom prístupe študentov k danej úlohe hodnotíme známkou nedostatočný - 5). 

 

 

4. Aktivita  

 

Pri aktivite v triede – hlásenie sa, dopĺňanie učiva, záujem o prácu na hodinách –  po minimálne 

troch hodinách, kde je aktivita žiaka výrazná, je hodnotený známkou   výborný -1. 

 

VÁŽENIE ZNÁMOK 

 

Aktivita/ 

Neaktivita 

Domáca 

úloha/Cvičenie 

Referát 

(prezentácia) 
Ústna odpoveď 

Písomná 

práca/test 

0,3 x 0,5 x 0,75 x 1 x 1 x 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

 

 

 

 

 

 

100 – 85 % výborný 1 

  84 – 70 %           chválitebný 2 

  69 – 50 %           dobrý 3 

  49 – 35 %           dostatočný 4 

  34 % a menej       nedostatočný 5 
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria, štandardné motorické testy a 

ďalšie metódy hodnotenia, ktoré sú obsiahnuté v učebných osnovách pre Telesnú a športovú výchovu.  

 

Každý učiteľ si vytvorí špecifické motorické testy podľa podmienok školy. Podmienky hodnotenia sú 

obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe pre telesnú a športovú výchovu. 

 

Kritéria hodnotenia žiakov nesmú prevyšovať výkonnostné štandardy a sú súčasťou motorických testov 

a ďalších metód hodnotenia. Žiaci sú s kritériami hodnotenia oboznámení na začiatku každého 

tematického celku. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť motorický test opakovať, ak 

bol v prvom motorickom teste neúspešný. Termín opakovania motorického testu sa dohodne medzi 

skúšajúcim a žiakom. Výsledky motorického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a 

uchovávajú sa na dobu štúdia žiaka. 

 

Žiaci s telesným oslabením sa zúčastňujú hodín telesnej a športovej výchovy. Ich pohybová činnosť na 

hodine je prispôsobená stupňu oslabenia. Pri hodnotení telesne oslabených žiakov sa prihliada na 

špecifiká oslabenia a motorické testy sú prispôsobené. 

Žiaci, oslobodení od telesnej výchovy (čiastočne, resp. na kratšie obdobie úplne), sú povinní  predložiť 

vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením – vyjadrenie  posudkového 

lekára sociálneho zabezpečenia, dokazujúce oprávnenosť tohto rozhodnutia. Kým ho nepredložia, 

zúčastňujú sa na hodinách telesnej výchovy a pomáhajú pri rôznych organizačných prácach, ktorými 

ich poveria vyučujúci telesnej výchovy. 

Žiak oslobodený od telesnej výchovy na základe potvrdenia od lekára nie je oslobodený od účasti na 

hodinách telesnej výchovy (okrem prvej a poslednej hodiny). Aj keď dodatočne donesie návrh lekára 

od oslobodenia od telesnej výchovy, riaditeľ školy ho oslobodí až v druhom polroku. Toto rozhodnutie 

sa nedotýka zmien zdravotného stavu počas školského roka. V odboroch, v ktorých sa vyžaduje dobrá 

fyzická kondícia, sa žiak neoslobodzuje od vyučovania telesnej výchovy. 

 

Výchovnovzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa nasledovných kritérií: 

 

Stupeň 1 - výborný 

Žiak je v pohybovej činnosti veľmi aktívny; osvojil si hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva 

technicky správne, účelne, rytmicky; orientuje sa v priestore, má správne držanie tela a estetické cítenie; 

pri realizácii pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, tvorivosť; v hre je iniciatívny, dodržiava 

pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti; preukazuje aktívny záujem o vlastné telesné 

zdokonalenie 

 

Stupeň 2 - chválitebný 

Žiak je v pohybovej činnosti aktívny, prevažne samostatný na základe využívania svojich osobných 

predpokladov, ktoré úspešne rozvíja v individuálnom a kolektívnom prejave; žiak svoje osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky aplikuje pri realizácii nových úloh prevažne tvorivo; pohyb vykonáva s 

menšími chybami v technike; prejavuje aktívny záujem o dosiahnutie dobrej telesnej zdatnosti a rozvíja 

si ju v požadovanej miere 

 

Stupeň 3 - dobrý 

žiak je v pohybovej činnosti menej aktívny, tvorivý, samostatný a pohotový; svoje pohybové schopnosti 

nevyužíva v dostatočnej miere v individuálnom a kolektívnom prejave; pohyb vykonáva s väčšími 

chybami v technike a chybne sa orientuje v priestore; vykonanie pohybu vyžaduje menšiu pomoc, alebo 

zľahčené podmienky; v hre je málo iniciatívny, tvorivý,  neovláda pravidlá na primeranej úrovni; 

neprejavuje dostatočný záujem o telesnú a športovú výchovu a nerozvíja dôsledne vlastnú telesnú 

zdatnosť 
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Stupeň 4 - dostatočný 

žiak je v pohybovej činnosti málo aktívny a tvorivý; rozvoj jeho pohybových schopností a prejavu sú 

málo uspokojivé; svoje pohybové zručnosti dokáže aplikovať len s väčšou pomocou a veľmi zle sa 

orientuje v priestore; v hre je vo väčšej miere pasívny, nepohotový, netvorivý; vedomosti žiaka majú 

vážne medzery a chyby; prejavuje veľmi malú snahu a záujem o vlastnú telesnú zdatnosť; jeho celkový 

postoj je skôr negatívny 

 

Stupeň 5 - nedostatočný 

žiak je v pohybových činnostiach prevažne pasívny; rozvoj jeho schopností a prejavu je neuspokojivý; 

preukazuje neschopnosť pôsobiť a hrať v kolektíve; neprejavuje úsilie plniť požadované úlohy v rámci 

hodiny; preukazuje celkovo negatívny postoj k hodinám telesnej a športovej výchovy so snahou vyhnúť 

sa pohybovej činnosti  

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA 

V hodnotení sa zohľadňujú: odovzdanie úloh v termíne (prezentácie, tvorivé úlohy, projekty…) – 

hodnotenie má individualizovaný a motivačný charakter. 

 

Záverečné hodnotenie je: absolvoval/-a  alebo neabsolvoval/-a. 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy.  
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B.  HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA VYUČOVACÍCH PREDMETOV – CUDZÍCH 

JAZYKOV  

 

Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe podľa 

Metodického pokynu č. 21/ 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka 

v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. 

 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 

a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: 

čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť 

vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

 

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka A1, A2, B1 

a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a musia zodpovedať 

náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch. 

 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe podľa 

metodického pokynu č. 21/ 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Pri hodnotení výkonu žiaka v cudzom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho zručností t. j.:  

 počúvanie s porozumením 

 čítanie s porozumením 

 hovorenie 

 písanie 

 

Pri hodnotení berieme do úvahy: 

 do akej miery je žiak schopný komunikovať v cudzom jazyku, 

 do akej miery lexikálne a gramatické chyby narúšajú zrozumiteľnosť a dorozumievanie, 

 hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby a frekventovaných 

gramatických štruktúr, 

 hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na 

situáciu prejavu, 

 rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi žiakmi, 

 rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických štruktúr.  

 

Výsledná známka je sumárom hodnotenia ústnych odpovedí, testov, písomných prác, projektov 

a aktivity žiakov. Pričom známka sa vyjadruje prepočtom bodov na percentá podľa nasledujúcej 

tabuľky: 

 

1.cudzí jazyk 2. cudzí jazyk Učňovské odbory Hodnotenie 

100 – 90 % 100 – 85% 100 – 85 % výborný (1) 

89 – 75 % 84 – 70 % 84 – 70 % chválitebný (2) 

74 – 60 % 69 – 55 % 69 – 50 % dobrý (3) 

59 – 45 % 54 – 40 % 49 – 30 % dostatočný (4) 

menej ako 45 % menej ako 40 % menej ako 30 % nedostatočný (5) 

 

Váha jednotlivých známok je určená nasledujúcou tabuľkou. 

Aktivita 

(prezenčná) 

Ústna 

odpoveď 

Písomný 

prejav 

Test Bleskovka Projektová 

úloha 

0,75x 1x 1,5x 2x 0,5x 1x 



Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica 

32 
 

1. Hodnotenie ústnej odpovede 

Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej 

efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek 

gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit. 

Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: 

 

 plynulosť vyjadrovania 

 výslovnosť a intonácia 

 lexikálny rozsah 

 komunikatívna schopnosť ( schopnosť argumentovať, pohotovosť a náročnosť prejavu) 

 gramatická správnosť 

 

Odmietnutie odpovede je hodnotené známkou 5 (0 %). 

 

2. Hodnotenie písomného prejavu 

V cudzom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej konverzačnej 

témy, ale i písanie podľa osnovy ( žiadosť, objednávka, list priateľovi). 

V písomnom prejave hodnotíme: 

 obsah a dĺžku prejavu – maximálne 5 bodov 

 členenie a stavbu textu – maximálne 5 bodov 

 gramatickú správnosť a pravopis – maximálne 5 bodov 

 slovnú zásobu – maximálne 5 bodov 

 

Výsledné hodnotenie a klasifikácia písomnej práce z príslušného cudzieho jazyka 

Výsledné hodnotenie písomnej práce z príslušného cudzieho jazyka sa vyjadruje v bodoch, percentách 

a známkou. 

Hodnotenie známkou: 

20 – 18 bodov –  1 výborný 

17 – 15 bodov –  2 chválitebný 

14 – 11 bodov –  3 dobrý 

10 – 6 bodov –    4 dostatočný 

  5 – 0 bodov –    5 nedostatočný 

Prepočet na percentá: každý bod má hodnotu 5 %. 

Tento systém hodnotenia je možné použiť i pri domácich úlohách podobného charakteru. 

 

3. Preverovanie vedomostí pomocou testov: Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, 

prípadne po istom gramatickom jave, v niektorých prípadoch môže zostaviť súhrnný test za dlhšie 

časové obdobie. Vyučujúci prispôsobuje stavbu testu prebratému učivu. 

 

4. Bleskovky: 

Krátke preverovanie slovnej zásoby, jednotlivých gramatických javov, prípadne počúvanie 

s porozumením. 

Hodnotenie bleskoviek: 

20 – 18 bodov výborný 

17 – 15 bodov chválitebný 

14 – 11 bodov dobrý 

10 – 6 bodov dostatočný 

  5 – 0 bodov nedostatočný 

 

Minimálny počet bleskoviek je 3 za klasifikačné obdobie. 

Výsledná známka je priemerom súčtov bodov jednotlivých bleskoviek. 

Jeden bod má hodnotu 5 %. 

 

5. Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOVEJ ÚLOHY 
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Tu hodnotíme prezentáciu projektovej úlohy: 

 formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu -  max. 50 % 

 obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou 

a naučenými gramatickými štruktúrami – max. 50 % 

 

6. Hodnotenie aktivity žiakov: 

 - aktívna práca na hodinách – zapájanie sa do dialógov, zhrnutie a aplikovanie nového učiva ( 

gram. javu), domáca úloha – 1 bod 

- účasť na jazykových súťažiach – 2 body, umiestnenie 1. – 3. miesto – 5 bodov 

1 bod = 10 % 

 

Minimálny počet známok za klasifikačné obdobie: 

 - ústna odpoveď – UO – 1 známka 

 - písomná odpoveď – PO – 1 známka 

 - test – T – 2 známky 

 

Učiteľ má povinnosť vopred ohlásiť test a písomnú prácu, bleskovka nemusí byť vopred ohlásená. Ak 

je žiak PN, musí do 10 dní napísať náhradný test. 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavame ustanovenie § 55 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy a vychádzame z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre 

konkrétneho žiaka. 

 

Obsahová náplň učiva 

Obsahovú náplň žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neprispôsobujeme, pretože 

vyučovanie prvého cudzieho jazyka predstavuje prípravu na maturitnú skúšku v študijných odboroch 

a pri učebných odboroch ide o prípravu na aktívne používanie základov jazyk v praxi prípadne 

o prípravu na pokračovanie v nadstavbovom štúdiu, kde je povinná maturitná skúška z cudzieho jazyka. 

Pri druhom cudzom jazyku je takisto obsah zachovaný, keďže dotácia pre tento jazyk bola upravená na 

minimálnu časovú dotáciu potrebnú na prebranie tzv. základného učiva. 

 

Štruktúra hodnotenia 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebieha v súlade s 

individuálnymi odporúčaniami školského psychológa a špeciálneho pedagóga pre konkrétnych žiakov 

podľa ich stupňa postihnutia. K hlavným úpravám môžeme zaradiť napr. nasledujúce (vždy podľa 

odporúčaní z CPPaP): 

 predĺženie času na vypracovanie písomných úloh, 

 predĺženie času pri ústnej odpovedi, 

 použitie počítača alebo smartfónu pri písomnej úlohe, 

 úplne vypustenie písania a písomných zadaní. 

 

Učiteľ má povinnosť vopred ohlásiť test a písomnú prácu, bleskovka nemusí byť vopred ohlásená. Ak 

je žiak PN, musí do 10 dní napísať náhradný test. 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 
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C.  HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ODBORNÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa 

v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov 

stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

b) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, 

c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, 

pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,  

d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

e) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

g) dodržiavanie stanovených termínov, 

h) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu, 

i) kvalita výsledkov činnosti, 

j) osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického 

vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre 

príslušný ročník štúdia. 

 

Učiteľ má právo pri viac ako 25 %-nej absencii žiaka na odučených hodinách za príslušné klasifikačné 

obdobie (polrok šk. roka) tohto žiaka neklasifikovať v riadnom termíne a jeho náhradnú klasifikáciu 

vykonať formou komisionálnej skúšky v mimoriadnom termíne (do konca marca – v 1. polroku šk. roka 

/ do konca augusta – v 2. polroku šk. roka) na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

 
5-ROČNÝ ODBOR HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 

Odborné predmety: hotelový a gastronomický manažment, ekonomika, účtovníctvo, náuka o výžive, 

náuka o potravinách, geografia cestovného ruchu, právo, administratíva a korešpondencia, technika 

obsluhy, technológia prípravy pokrmov, marketing, spoločenská komunikácia, animácia v hoteli, 

kongresové služby. 

 

Hodnotenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ČAŠNÍK-SERVÍRKA, KUCHÁR 

 

Odborné predmety: ekonomika, technika prevádzky, technika obsluhy, technológia, potraviny 

a výživa, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, spoločenská komunikácia 

 

Percentá % Známka 

100 – 85 1 

84 – 70 2 

69 – 50 3 

49 – 35 4 

34 – 0 5 
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Hodnotenie: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3-ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY: 

 

Pre všetky učebné odbory (čašník, servírka, kuchár, kaderník), pre všetky odborné vyučovacie predmety 

platí nasledovná stupnica hodnotenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentá sa používajú pri písomných prácach a premenia sa na známku. Pri ústnej odpovedi sa hodnotí 

podľa Metodického usmernenia č. 21/2011. Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích 

predmetoch sa hodnotí celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, schopnosť 

využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach. 

 

 Stupeň 1 – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície celistvo, presne, úplne a pohotovo, 

                     vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.  

Stupeň 2 – žiak ovláda poznatky, fakty a pojmy v podstate celistvo, presne a úplne. Ústny prejav  

                      má menšie nedostatky.  

Stupeň 3 – žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 

                   nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva 

                   presne. 

Stupeň 4 – žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 

                    medzery. Pri riešení úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky. 

Stupeň 5 –  schopnosť vykonávať požadované úlohy má podstatné nedostatky. Pri riešení  

                    teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažne chyby.  

 

 

Obsahová náplň učiva 

 

Obsahovú náplň žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neprispôsobujeme. 

Vychádzame  z nasledujúcich skutočností. 

 

Študenti študijných odborov majú v rámci maturitných výstupov prispôsobenú formu a časové trvanie 

odpovede, nie obsah učiva. Jeho zvládnutie je teda základným predpokladom úspešného absolvovania 

maturitných skúšok. 

 

Väčšina predmetov, z ktorých nie je v študijných odboroch výstup formou maturitnej skúšky, má časovú 

dotáciu 1 hodinu týždenne. To znamená, že sa rozsah učiva  zúžil na nutný základ aj napriek tomu, že 

predmet je dôležitým pre chápanie širších súvislostí v rámci iného predmetu (napr. ekonomika vo 

vzťahu k administratíve a korešpondencii).  

 

Percentá % Známka 

100 – 85 1 

84 – 70 2 

69 – 50 3 

49 – 35 4 

34 – 0 5 

Percentá % Známka 

100 – 81 1 

80 – 61 2 

60 – 41 3 

40 – 21 4 

20 – 0 5 
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Obsah učiva v učebných odboroch v prípade nevýstupových predmetov je vzhľadom na týždennú časovú 

dotáciu zredukovaný na základ.  

 

Hodnotenie 

Hodnotenie žiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebieha taktiež v súlade s 

individuálnymi odporúčaniami školského psychológa a špeciálneho pedagóga.  

 

Všeobecné zásady: 

-  žiak so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má možnosť výberu ústnej alebo  

 písomnej odpovede, 

-  pri odpovedi (ústnej; písomnej) sa prihliada na jeho individuálne možnosti a schopnosti – typ 

 kladených otázok, úloh; väčší časový priestor na odpoveď, 

-  súčasťou hodnotenia je aktivita počas frontálneho skúšania, analýzy textov, prípadne riešenia 

 úloh a cvičení. 

  

Interné zásady v rámci odborných predmetov: 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s vývinovými poruchami učenia rešpektuje učiteľ jeho psychický 

a fyzický zdravotný stav, druh a stupeň poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka 

v príslušnom predmete. 

 

Odbor: učebný: kaderník  

Spôsob hodnotenia integrovaných žiakov v predmetoch: zdravoveda, technológia, materiály 

  

- predĺžiť čas na vykonanie písomnej skúšky,  

- zaradiť doplňovanie do textu, upravený text, 

- predĺžiť čas na odpoveď ústnej skúšky, 

- pri skúšaní v ústnej aj písomnej forme zabezpečiť a doplniť kompenzačné pomôcky, názorné pomôcky, 

využívanie informačno-komunikačných technológií, kalkulačka a pod, 

- predĺžiť čas na splnenie úlohy, diferencovaný a individuálny prístup k žiakovi pri ústnom skúšaní,  

- uprednostniť formu skúšania ktorá je pre žiaka výhodnejšia pre hodnotenie jeho učebných výsledkov, 

- klasifikáciu môžu žiaci ovplyvniť aj dobrovoľným vypracovaním projektov a referátov.  

 

Spôsob hodnotenia  

-  oceňovanie každej žiakovej snahy častými pochvalami. Preferovanie častejšie ústneho skúšania kratších 

celkov (poučky, pravidlá..) a známku potom priemerovať, 

-  pri písomných previerkach poskytnúť dostatočný časový priestor na prečítanie, porozumenie a riešenie 

zadaných úloh, ako i na spätnú kontrolu chýb,  

- hodnotenie bude zamerané na dosiahnuté výsledky,  

- pri hodnotení bude rešpektované individuálne tempo,  

- individuálne prispôsobované písomné práce – čo do rozsahu aj obsahu učiva,  

- pri písaní a čítaní fyzická pomoc pri zorientovaní sa v texte, pri úprave,  

- pri čítaní zadávanie jednoduchších, kratších textov, zameranie na porozumenie prečítaného textu, 

reprodukciu textu po častiach,  

- v písomnom prejave otázky formulovať tak, aby stačila krátka odpoveď, využívať testovú formu s udaním 

možností,  

- pri písomných previerkach bude poskytnutý dostatočný časový priestor na prečítanie, porozumenie a 

riešenie zadaných úloh.  

 

Spôsob hodnotenia integrovaných žiakov v predmete: Odborné kreslenie 

 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 

brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon. 

 

- žiak je hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu 

-    žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov, 
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- brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym 

-    svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať pri jeho riešení výtvarných úloh,  

- uprednostňovať osobný, diferencovaný prístup, 

- hodnotiť proces výtvarných činností, prípravu pomôcok, pretože práve v rámci tohto procesu  dochádza 

k formácii osobnosti žiaka a k získaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov odborného 

-    kreslenia,  

- predĺžiť čas na splnenie úlohy, diferencovaný a individuálny prístup k žiakovi. Súčasťou  

-    hodnotenia žiaka je i jeho sebahodnotenie a hodnotenie výsledkov práce svojich spolužiakov. 

 

 

Odbor: učebný: čašník-servírka,   študijný:  čašník-servírka, kuchár a hotelová akadémia 

 

Spôsob hodnotenia: 

 

- pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga, 

- dôraz sa kladie na individuálne schopnosti žiaka, 

- učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročné, 

- prihliada sa na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a predpoklady ďalšieho 

rozvoja žiaka, 

-  učiteľ umožní žiakovi s dysgrafiou a dysortografiou prejavovať svoje vedomosti najmä ústnou formou, 

pri prípadnom písomnom prejave sa zameria na hodnotenie obsahovej stránky, 

- žiakovi s dyslexiou sprístupní učiteľ zadanie úlohy v zvukovej podobe v tých predmetoch a úlohách, kde 

sa od žiaka vyžaduje presné porozumenie písanému zadaniu, 

- žiakovi s dyskalkúliou učiteľ umožní používanie kompenzačných pomôcok podľa odporúčaní 

špeciálneho pedagóga, 

- pri overovaní vedomostí formou samostatnej práce s textom sa poskytne žiakovi dlhší čas, 

- učiteľ si overuje porozumenie zadaných úloh u žiaka, prípadné nejasnosti vysvetlí, 

- žiak dostane didaktický test z prebratého kľúčového učiva, pri vypracovaní testu mu je  

-    poskytnutý dlhší čas, pred vypracovaním testu si vyučujúci overí, či žiak porozumel zadaniu,  

-    prípadné nejasnosti vysvetlí, 

- klasifikujú sa čiastkové výsledky podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, 

- pri hodnotení sa zohľadňuje prístup k školskej práci a domáca príprava na vyučovanie. 

 

 

VÁŽENIE ZNÁMOK 

 

V odborných predmetoch v jednotlivých odboroch štúdia využívame nasledovné kritériá a váhy 

hodnotenia: 

 

Písomná 

práca 

Ústna 

odpoveď 

Referáty, 

powerpoinová 

prezentácia s 

obhajobou 

Nácvik 

odborných 

zručností 

Domáce 

úlohy 

 

Aktivita 

/neaktivita 

(prezenčná 

forma 

vyučovania) 

1 x 1 x 1 x 1 x 0,5 x 0,5 x 

 

 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením  dodržiavame ustanovenie § 55 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 
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žiakov základnej školy a vychádzame z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre 

konkrétneho žiaka.    

 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných študentov prebieha 

v súlade s individuálnymi odporúčaniami školského psychológa a špeciálneho pedagóga.  
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D.  HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ODBORNÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  

 

Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa 

vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik a odborná prax. Pri klasifikácii výsledkov 

v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami 

výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školských 

vzdelávacích programoch hodnotí: 

a) vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 

b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 

c) schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 

d) využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 

e) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent, 

f) kvalita výsledkov činností, 

g) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

h) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom 

a starostlivosť o životné prostredie, 

i) dodržiavanie stanovených termínov, 

j) hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci, 

k) obsluha a údržba pomôcok, nástrojov a inventáru. 

 

Pri každom hodnotení tematického celku sú použité všeobecné kritériá a klasifikáciu pre jednotlivcov, 

skupinu, pre ústne a písomné práce. Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, 

písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný 

didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste 

nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 

hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má 

možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou 

súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci praktického vyučovania 

sa klasifikujú v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva získané teoretické 

poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, 

obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú prípravu. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, 

samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa 

sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne si organizuje vlastnú 

prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, 

materiál, energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje pomôcky, nástroje, náradie a inventár. Aktívne prekonáva 

vyskytujúce sa prekážky. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva 

získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva samostatne, 

v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby a v umeleckej praxi nedostatok 

umeleckých schopností. Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú 

prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri 

práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. Pri hospodárnom využívaní surovín, 

materiálu a energie robí malé chyby. Pomôcky, nástroje, náradie a inventár využíva a udržuje 

s drobnými nedostatkami. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou. 
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Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam 

a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje získané 

teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch 

a spôsoboch práce a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, potrebuje občasnú pomoc 

učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udržuje pracovisko 

v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom 

a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane životného prostredia. S pomocou učiteľa/majstra 

OV/inštruktora je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a energiu. Pri obsluhe a údržbe 

pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel ho musí častejšie usmerňovať učiteľ/majster OV/inštruktor. 

Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa/majstra OV/inštruktora. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej činnosti využiť len 

za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších 

chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, 

sústavne potrebuje pomoc učiteľa/majstra OV/inštruktora. Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. 

Prácu vie organizovať za sústavnej pomoci učiteľa/majstra OV/inštruktora, menej dbá na poriadok 

pracoviska, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom 

a taktiež o životné prostredie. Porušuje zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu a energie. 

V obsluhe a používaní pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a inventáru sa dopúšťa závažných 

nedostatkov. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa/majstra OV/inštruktora. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah 

k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani s pomocou 

učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, 

zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Pracovný postup nezvládne ani s pomocou 

učiteľa/majstra OV/inštruktora. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, nedosahujú 

ani dolnú hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na 

poriadok pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred 

požiarom a nedbá na ochranu životného prostredia. Nevyužíva hospodárne suroviny, materiál a energiu. 

V obsluhe zariadení, využívaní a údržbe pomôcok, prístrojov, náradia a inventáru má vážne nedostatky. 

 

VÁŽENIE ZNÁMOK 

 

V predmete odborný výcvik v jednotlivých odboroch štúdia využívame nasledovné kritériá a váhy 

hodnotenia: 

 

ODBOR HOTELOVÁ AKADÉMIA 
Predmet: Odborný výcvik  

Kategórie hodnotenia a váha známok: 

Osvojenie 

praktických 

zručností a 

návykov, 

zvládnutie 

účelových 

spôsobov 

práce 

Ústna odpoveď 

Aktivita, 

samostatnosť, 

tvorivosť, 

iniciatíva v 

praktických 

činnostiach, 

vytrvalosť, 

húževnatosť v 

práci a snaha o 

jej dokončenie 

Organizácia 

vlastnej práce, 

schopnosť 

spolupracovať, 

udržiavanie 

poriadku na 

pracovisku, 

hospodárne 

využívanie 

surovín, 

materiálov, 

energie 

Obsluha a 

údržba 

jednoduchých 

pracovných 

pomôcok, 

nástrojov, 

náradia a 

meradiel 

Starostlivosť 

o pracovný 

odev a jeho 

údržba, 

nosenie 

pomôcok 

1 x 1 x 0,5 x 1 x 0,5 x 0,5 x 
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ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

Kuchár, čašník, servírka  
Predmet: Odborný výcvik  

Kategórie hodnotenia a váha známok: 

Osvojenie 

praktických 

zručností a 

návykov, 

zvládnutie 

účelových 

spôsobov 

práce 

Ústna odpoveď 

Aktivita, 

samostatnosť, 

tvorivosť, 

iniciatíva v 

praktických 

činnostiach, 

vytrvalosť, 

húževnatosť v 

práci a snaha o 

jej dokončenie 

Organizácia 

vlastnej práce, 

schopnosť 

spolupracovať, 

udržiavanie 

poriadku na 

pracovisku, 

hospodárne 

využívanie 

surovín, 

materiálov, 

energie 

Obsluha a 

údržba 

jednoduchých 

pracovných 

pomôcok, 

nástrojov, 

náradia a 

meradiel 

Starostlivosť 

o pracovný 

odev a jeho 

údržba, 

nosenie 

pomôcok 

1 x 1 x 0,5 x 1 x 0,5 x 0,5 x 

 

 

 

UČEBNÉ ODBORY: 

Kuchár, čašník, servírka, kaderník 
Predmet: Odborný výcvik  

Kategórie hodnotenia a váha známok: 

Osvojenie 

praktických 

zručností a 

návykov, 

zvládnutie 

účelových 

spôsobov 

práce 

Ústna odpoveď 

Aktivita, 

samostatnosť, 

tvorivosť, 

iniciatíva v 

praktických 

činnostiach, 

vytrvalosť, 

húževnatosť v 

práci a snaha o 

jej dokončenie 

Organizácia 

vlastnej práce, 

schopnosť 

spolupracovať, 

udržiavanie 

poriadku na 

pracovisku, 

hospodárne 

využívanie 

surovín, 

materiálov, 

energie 

Obsluha a 

údržba 

jednoduchých 

pracovných 

pomôcok, 

nástrojov, 

náradia a 

meradiel 

Starostlivosť 

o pracovný 

odev a jeho 

údržba, 

nosenie 

pomôcok 

1 x 1 x 0,5 x 1 x 0,5 x 0,5 x 

 

Hodnotenie:  
 

Pre všetky odbory študijné, učebné, hotelová akadémia (čašník, servírka, kuchár, kaderník), 

pre predmet odborný výcvik platí nasledovná stupnica hodnotenia:  

 

Pri ústnej odpovedi sa hodnotí podľa Metodického usmernenia č. 21/2011. Pri klasifikácii výsledkov 

v odborných vyučovacích predmetoch sa hodnotí celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia 

požadovaných poznatkov, schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri 

praktických činnostiach. 

Stupeň 1 – žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície celistvo, presne, úplne a pohotovo, vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti.  

Stupeň 2 – žiak ovláda poznatky, fakty a pojmy v podstate celistvo, presne a úplne. Ústny prejav má 

menšie nedostatky.  
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Stupeň 3 – žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí nepodstatné 

medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva presne. 

Stupeň 4 – žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné 

medzery. Pri riešení úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky. 

Stupeň 5 –  schopnosť vykonávať požadované úlohy má podstatné nedostatky. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažne chyby.  

 

 

V prípade opakovaných návštev lekára v mieste bydliska u dochádzajúcich žiakov (odborné ošetrenia) 

budú si žiaci vymeškané hodiny nahrádzať v rozsahu, ktorý určí majster odbornej výchovy alebo 

inštruktor. 

 

Ospravedlnenia od rodičov sú akceptované len z vážnych rodinných dôvodov dvakrát počas školského 

roka vopred osobne alebo telefonicky oznámené majstrovi OV. Ďalšie ospravedlnenia nebudú 

akceptované a žiak bude povinný chýbajúce hodiny odpracovať v plnom rozsahu. 

 

V prípade, že žiak vymešká viac ako 20 % hodín odborného výcviku, nemôže byť z predmetu odborný 

výcvik klasifikovaný v riadnom termíne, ale musí si vymeškané hodiny odpracovať v presne 

stanovenom náhradnom termíne. 

 

Ak sa žiak nezúčastní povinnej letnej praxe bez udania závažného objektívneho dôvodu (najmä 

zdravotné dôvody) je mu udelené podmienečné vylúčenie za závažné porušenie školského poriadku. 

 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením  dodržiavame ustanovenie § 55 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy a vychádzame z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre 

konkrétneho žiaka.    

 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných študentov 

prebieha v súlade s individuálnymi odporúčaniami školského psychológa a špeciálneho pedagóga.  
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VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Kritériami hodnotenia a klasifikácie žiakov sa riadia všetci pedagogickí a odborní zamestnanci. 

Triedni učitelia sú povinní s Kritériami hodnotenia a klasifikácie žiakov oboznámiť žiakov a ich 

zákonných zástupcov. Dokument je zverejnený na internetovej stránke školy soshotelovabb.sk 

v časti Škola/Školské dokumenty/Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

 
2. K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť: 

• zákonní zástupcovia na zasadnutí rodičovskej rady a to prostredníctvom triednych zástupcov, 

• žiaci, resp. zástupcovia tried na žiackej školskej rade. 

 

3. Zmeny a dodatky dopĺňa riaditeľ školy podľa potreby.  

 

4. Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov boli prerokovaný na zasadnutiach predmetových komisií a 

schválené na pedagogickej rade dňa 03. 09. 2018. 

 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie  nadobúdajú účinnosť 19. septembra 2018. 

 

Nadobudnutím účinnosti strácajú platnosť pôvodné Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Ján Vašaš, v. r. 

 riaditeľ školy 

http://bystrickahotelka.sk/

