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Čl.1  

Úvodné ustanovenia 

 
  Internú smernicu o hodnotení a klasifikácii predmetov ISCED 1 a ISCED 2 vydáva 
riaditeľka školy v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1.mája 2011, zákonom č.245/ 2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou 
MŠVVaŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Čl.2 

Ciele hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov 

 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 
rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, 
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 
zručnosťami a spôsobilosťami. 

Učitelia budú dbať na to, aby prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 
úspešných a neúspešných. Hodnotenie sa bude riadiť kritériami, prostredníctvom ktorých sa 
bude sledovať vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

Čl. 3 

Systém hodnotenia 

 
1. Systém hodnotenia je rozdelený na dve časti: 

• Systém hodnotenia prospechu pre I. stupeň  

• Systém hodnotenia prospechu pre II. stupeň  

2. Systém hodnotenia správania žiakov – samostatná smernica riaditeľky školy 

3. Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci. 
 

4. So systémom hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, rodičia a je zverejnený na                  
internetovej stránke školy http://zsnovsab.edupage.org (časť Dokumenty školy) 

 

5. K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť rodičia na zasadnutí RZ a to prostredníctvom triednych 
dôverníkov. Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade. 

 

Čl.4 
Záverečné ustanovenie 

1. Systém hodnotenia bol prerokovaný na zasadnutiach predmetových komisií a metodického 
združenia a schválený pedagogickej rade. 

2. Systém hodnotenia nadobúda účinnosť 2. septembra 2013. Jeho platnosť je neobmedzená, 
zmeny sa budú uskutočňovať dodatkami k tomuto dokumentu. 

 

http://zsnovsab.edupage.org/


Systém hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov – I. stupeň 
 

 

Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania 

 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s výchovno-vzdelávacími 

požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

učebnými plánmi, učebnými osnovami a výkonovými štandardami Štátneho vzdelávacieho 

programu, podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie, pričom žiak 

má zvládnuť učivo predpísané Štátnym vzdelávacím programom. 

- priebežné hodnotenie – hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

- súhrnné hodnotenie – uskutočňuje sa na konci 1. a 2. polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete, pričom sa prihliada na 

systematickosť práce počas celého obdobia 

 

Metódy, formy a prostriedky získavania podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov:  

- sústavné sledovanie výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie, 

- počas celého roka priebežne hodnotiť známkou alebo pochvalou aktivitu žiakov na hodinách, 

- práca na dobrovoľných úlohách, tvorivosť a vlastné námety žiakov na spestrenie vyučovacích 

hodín. 

 

V  1. ročníku sú žiaci slovne hodnotení zo všetkých predmetov okrem etickej a náboženskej 

výchovy. 

V  2. a  4. ročníku sú žiaci hodnotení kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia okrem 

etickej a náboženskej výchovy. 

Žiaci píšu písomné práce, ktoré zostavujú učitelia príslušných predmetov v súlade s prebraným 

učivom. Hodnotené sú bodovo – percentuálnou stupnicou. Vhodnosť zadaní prác je prehodnotená 

na zasadnutiach MZ. 

 

Slovné hodnotenie 

Pri výbere formy slovného hodnotenia žiaka sa na vysvedčení uvádza štvorstupňové hodnotenie. 

Žiak môže dosiahnuť veľmi dobré, dobré, uspokojivé a neuspokojivé výsledky. 

Slovné hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch a prevod percentuálneho 

hodnotenia: 

 

100  –  80 % veľmi dobré výsledky 

 79   –  50 % dobré výsledky 

 49   –  30 % uspokojivé výsledky 

menej ako  29% neuspokojivé výsledky 

 

Hodnotenie má pôsobiť konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zamerané na pozitívnu motiváciu, 

orientuje sa na pozitívne stránky schopností žiakov. MZ 1.-4.roč. na svojom zasadnutí schválilo 

okrem slovného hodnotenia používať v 1. ročníku aj hodnotenie prostredníctvom obrázkových 

pečiatok, ktoré sa osvedčilo väčšine učiteľov. Jeho význam spočíva v kladnej motivácii detí k 

ďalšiemu vzdelávaniu, v spätnej väzbe učiteľ- žiak, učiteľ – rodič. 

 

Klasifikácia 

Pri výbere formy hodnotenia formou klasifikácie sa prospech žiakov v jednotlivých predmetov 

klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 



Hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch a prevod percentuálneho hodnotenia na 

známky primárneho vzdelávania: 

 

100 – 90 % výborný (1) 

 89  – 75 % chválitebný (2) 

 74  – 50 % dobrý (3) 

 49  – 30 % dostatočný (4) 

 29  –  0  % nedostatočný (5) 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
Priebežne sa hodnotí :  

V jazykovej zložke :  

- aktivita na vyučovaní, usilovnosť 

- samostatnosť a iniciatíva 

- pravidelnosť a zodpovednosť pri plnení úloh 

- zručnosť komunikovať, spolupracovať v skupine 

- písomné práce primeraného rozsahu podľa jednotlivých ročníkov 

V literárnej zložke : 

- čítanie s porozumením, reprodukcia textu, orientácia v texte, čítanie s prednesom 

- kvalita a kvantita domáceho čítania 

V slohovej zložke : 

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

- schopnosť písomnej a ústnej komunikácie, samostatnosť v tvorbe primeraných slohových 

útvarov 

V zložke písanie : 

- správne tvary písmen, sklon a úhľadnosť písma 

- úhľadnosť, čistota a úprava textu aj v ostatných zošitoch 

 

Hodnotenie osvojených poznatkov za klasifikačné obdobie v jednotlivých ročníkoch 

1.ročník                                                                      

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

Počet diktátov: 1 

Zameranie: opakovanie učiva 1. ročníka ZŠ 

Rozsah: 10 – 15 plnovýznamových slov 

Hodnotenie uvedením počtu chýb a slovným komentárom.  

Odpis písaného textu a prepis tlačeného textu podľa potreby, hodnotenie písania má motivačný 

charakter, úhľadné písmo sa hodnotí pečiatkou, slovne sa hodnotí individuálna snaha žiaka 

o zlepšenie písomného prejavu. 

Žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a porozumenie textu, 

v každom polroku bude každý žiak ústne vyskúšaný minimálne 4-krát. Zvládnuté čítanie sa 

hodnotí slovným komentárom učiteľa – písomne i ústne. 

Prednes básne minimálne 1 krát za hodnotiace obdobie. 

Koncoročný test hodnotiť percentuálnou stupnicou slovného hodnotenia. 

Cvičné diktáty zaraďovať podľa potreby, výsledky zapisovať počtom chýb. 

2. – 4.  ročník                                                                

Spôsob hodnotenia: klasifikácia 

Počet kontrolných diktátov: 10 

Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov v 2. – 4. ročníku: 

 

Známka Počet chýb 

1 0 – 1 

2 2 – 4 



 

 

Priebežne sú hodnotené tvorivé cvičenia, pravopisné cvičenia, doplňovacie cvičenia, odpisy, 

prepisy textov, vedenie čitateľského denníka, projekty. 

Cvičné diktáty a pravopisné cvičenia sa píšu podľa potreby, o správnosti sú žiaci informovaní 

počtom chýb alebo počtom bodov. 

2. ročník 

počet slov v diktáte: 20 – 30 plnovýznamových slov 

- podpisy a prepisy textov hodnotiť stupnicou pre písanie diktátov 

- každý žiak bude 1-krát  za polrok vyskúšaný ústne 

- zaradiť  2 kontrolné práce /polročnú a koncoročnú/ 

- čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania 

a porozumenie textu, v každom polroku bude každý žiak ústne vyskúšaný minimálne 4-krát 

- naučiť sa minimálne jednu báseň spamäti v danom polroku 

- 2 pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením – hodnotiť známkou s prihliadnutím 

k individualitám žiaka 

3. ročník 

- počet slov v diktáte: 30 – 40 plnovýznamových slov 

- každý žiak bude 1-krát vyskúšaný ústne  

- zaradiť  2 kontrolné práce /polročnú a koncoročnú/ 

- sloh – napísať jednu slohovú prácu  

- čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania 

a porozumenie textu, minimálne 4 krát za školský rok 

- predniesť spamäti 2 básne za školský rok 

- každý žiak bude 2-krát hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký a náučný text) 

- vyhotoviť kartotečný lístok zo spoločnej mimočítankovej literatúry 

4. ročník 

- počet slov v diktáte: 40 – 50 plnovýznamových slov 

- každý žiak bude 2-krát vyskúšaný ústne 

- zaradiť  2 kontrolné práce/ polročnú a koncoročnú/, hodnotiť stupnicou pre písanie 

kontrolných prác 

- sloh 1 – krát hodnotiť verbálny prejav, 1 – krát hodnotiť písomný prejav             

- čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania 

a porozumenie textu, tempo čítania, melódiu vety) minimálne 4-krát za školský rok 

- predniesť spamäti dve básne 

- vyhotoviť kartotečný lístok zo spoločnej mimočítankovej literatúry 

- každý žiak bude 2-krát hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký a náučný text) 

 

 

Angličtina hrou 
1. a 2. ročník 

Hodnotenie na hodinách anglického jazyka je potrebné vnímať nielen ako nástroj merania progresu 

žiaka, ale aj ako silný motivačný nástroj. Prvé skúsenosti žiaka s anglickým jazykom by mali byť  

spojené prevažne s pozitívnym vnímaním cudzieho jazyka.  

V prvom a v druhom ročníku má hodnotenie motivačnú funkciu. Hodnotenie anglického jazyka je 

slovné stupňami:  

- dosiahol veľmi dobré výsledky, 

- dosiahol dobré výsledky, 

- dosiahol uspokojivé výsledky, 

- dosiahol neuspokojivé výsledky. 

3 5 – 7 

4 8 –10 

5 11 a viac 



Podklady na hodnotenie:  

- aktivita na hodinách, 

- domáca príprava,  

- autentické hodnotenie - aplikovať to, čo sa v škole učí, 

- jazykové portfólio - zbierka materiálov, 

- 2 projekty (2. ročník)  - 1 za polrok. 

 

Anglický jazyk 
3. a  4. ročník 

Na vyučovacích hodinách cudzieho jazyka budeme ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka používať najmä tieto metódy, formy a prostriedky: 

A) pozorovanie výkonov žiaka na vyučovaní - aktivita alebo pasivita žiaka, tvorivosť a 

pripravenosť žiaka na  vyučovaciu hodinu, domáce úlohy. 

B) písomné previerky - testy po každej lekcii  

3. ročník: 15 testov + test z úvodnej lekcie - spolu 16 testov, 

4. ročník: 13 testov + test z úvodnej lekcie - spolu 14 testov. 

Test je klasifikovaný známkou na základe dosiahnutých bodov podľa nasledujúcej klasifikačnej 

stupnice: 

100 – 90 % = 1 

   89 – 75% = 2 

   74 – 50% = 3 

   49 – 30% = 4 

   29 – 0%   = 5 

C) ústne odpovede - Učiteľ hodnotí u žiaka prácu s textom: čítanie a preklad, porozumenie obsahu, 

odpovede na otázky, vyhľadanie informácií z textu a ich spracovanie. 

D) iné hodnotenie činnosti žiaka - 2 projekty počas školského roka 

Učiteľ hodnotí: obsah, výstižnosť, grafickú časť, textovú časť, či spĺňa stanovené kritériá, 

teoretickú prípravu žiaka, sprievodné slovo k projektu, rôznorodosť využitých zdrojov informácií, 

prezentačné zručnosti. Projekty sú hodnotené známkou alebo slovne, obe hodnotenia majú mať 

motivačný charakter a povzbudzovať žiaka do ďalšej práce na príprave projektov. 

 

Matematika 
Kritériá hodnotenia: 

- vzťah a prístup k predmetu, aktivita na vyučovaní 

- schopnosť samostatne riešiť daný problém 

- ústne pamäťové počítanie 

- presnosť a estetika rysovania 

- písomné práce na záver prebratého tematického celku 

- riešenie praktických úloh 

- uplatňovanie medzipredmetových vzťahov 

- zapájanie sa do matematických súťaží 

1.ročník                                                                      

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

Hodnotiaca stupnica pre písanie kontrolných prác v 1. ročníku: 

 

100  - 80 % veľmi dobré výsledky 

79 – 50 % dobré výsledky 

49 – 30 % uspokojivé výsledky 

menej ako  29% neuspokojivé výsledky 

 

 

 



Písomná práca č. Zameranie 

1 Numerácia v prvej desiatke 

2 Numerácia v druhej desiatke 

3 Opakovanie celoročného učiva 

 

Počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami krátkeho 

rozsahu podľa potreby so zameraním na porovnávanie čísel, číselný rad, numeráciu, sčítanie 

a odčítanie, slovné úlohy, rozklad čísel. 

  2.- 4. ročník                                                                  

  Spôsob hodnotenia: klasifikácia 

  Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác v 2. – 4. ročníku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné práce v 2. – 4. ročníku 

 

Počet Zameranie 

1 Vstupná písomná práca 

2 Polročná písomná práca 

3 Opakovanie celoročného učiva 

 

Po každom tematickom celku napíšu žiaci písomnú previerku. Úlohy budú mať bodové hodnoty. 

Základom pre klasifikáciu bude žiakom dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu , ktorý bude 

prevedený na percentá a následne na známku podľa  klasifikačnej stupnice.  

V každej písomnej práci bude zaradené aj učivo z geometrie a merania, aplikačné úlohy a úlohy 

rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. 

Počas školského roka budú zaraďované krátke previerky podľa potreby na overenie domácej 

prípravy. Práce budú klasifikované známkou, ktorá bude mať motivačný charakter. 

 

 

Prvouka 
Kritériá hodnotenia: 

- vzťah a prístup k predmetu, 

- aktivita a práca na vyučovacích hodinách, 

- schopnosť samostatne odpovedať na otázky, 

- dôslednosť pri vypracovávaní úloh a domácich zadaní, 

- spracovanie grafických prác k danej téme, 

- hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede, 

- písomné práce na záver prebratého tematického celku. 

- Projektové a skupinové práce. 

1.- 2. ročník                                                                   

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

 

1. ročník 2. ročník  

1 grafická práca  2-krát kontrolná písomná práca 

2 výrobky 2-krát ústna odpoveď 

Známka Percentuálna úspešnosť 

1 100 – 90 % 

2 89 – 80 % 

3 79 – 55 % 

4 54 – 30 % 

5 29 % a menej 



1 kontrolná písomná práca 1 výrobok 

1 projekt 

 

Prírodoveda 
Kritériá hodnotenia: 

- Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na 

samostatnosť  a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň 

komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Optimálne je slovné hodnotenie 

so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných a 

komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť  prostredníctvom prezentácie 

projektov. 

- Kontrola a regulovanie správania, ochrany zdravia a životného prostredia a etických princípov. 

- Priebežne sa hodnotí záujem žiaka o daný predmet a aktivita na vyučovacích hodinách. 

- Hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede aspoň 1x za polrok. 

- Písomné práce na záver prebratého tematického celku. 

3.- 4. ročník                                                                  

 Spôsob hodnotenia: klasifikácia   

 

3. ročník 4. ročník  

2-krát písomná práca 2-krát písomná práca 

2-krát ústna odpoveď 2-krát ústna odpoveď 

1 projekt 2 projekty 

 

Kritériá hodnotenia projektov alebo referátov:  

- obsah – dodržanie témy        

- estetické spracovanie        

- nápaditosť        

- prezentácia 

 

Vlastiveda 
Kritériá hodnotenia: 

Hodnotenie zamerané na funkčnú gramotnosť v oblastiach: 

- Čitateľská gramotnosť – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť 

ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z plánov, obrázkov, fotografií. 

- Prírodovednej gramotnosti – objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov. 

- Kultúrnej gramotnosti – záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska. 

Priebežne sa hodnotí: 

- vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, aktivita na vyučovaní 

- úprava a vedenie zošita 

- orientácia na mape 

- písomné práce na záver tematického celku 

- hodnotenie projektových úloh 

 

3.- 4. ročník                                                                   

Spôsob hodnotenia: klasifikácia 

 

3. ročník  4. ročník  

2-krát písomná práca 2-krát písomná práca 

2-krát ústna odpoveď 2-krát ústna odpoveď 

1 projekt 2  projekty  

 

 



Kritériá hodnotenia projektov alebo referátov: 

- dodržanie obsahu  

- estetické spracovanie 

- nápaditosť 

- prezentácia 

 

Hravé čítanie 
1. ročník                                                                          

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

V hodnotení treba zachytiť najmä pokroky, ktoré dieťa dosiahlo v porovnaní s počiatočným 

stavom. Žiaci sa od začiatku podieľajú na svojom hodnotení formou slovnej reflexie činnosti, ktorá 

prebehla. 

Hodnotí sa čítanie textov a práca s nimi, správnosť, plynulosť, výraznosť a porozumenie textu. 

Ovládanie literárnych pojmov a práca s nimi v konkrétnych textoch. 

Pokusy o vlastnú tvorbu – rýmy, hádanky a krátke žánre ľudovej slovesnosti. 

Samostatná práca v pracovných listoch zameraných na mimočítankovú literatúru. 

Reprodukcia textu ilustráciou a slovne. 

Pokus o dramatizáciu textu. 

Kritériá hodnotenia:  

- tvorivosť, 

- fantázia, 

- improvizácia na danú tému, 

- práca s textom, prednes, 

- vytrvalosť, vynakladanie úsilia, schopnosť dokončiť prácu 

 

 

1.ročník 

- ilustrácia k rozprávke 

- recitácia básne z časopisu 

- 1 pracovný list na čítanie s porozumením 

      

 

Čítanie s porozumením 
3.- 4. ročník                                                                   

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

Kritériá hodnotenia: 

- reprodukcia – plynulosť, dodržanie časovej osnovy, vyjadrovanie, zrozumiteľnosť, 

- záznam o prečítanom – celkový vzhľad práce, vyjadrenie podstaty diela, prezentácia, 

- čítanie – plynulosť, dôraz, artikulácia, správne čítanie slov s predložkami, čítanie 

s porozumením, 

- čítanie grafických záznamov, spracovanie údajov a informácií do tabuľky a grafu. 

 

3. ročník 4. ročník  

2-krát reprodukcia prozaického textu 2-krát reprodukcia prozaického textu 

2-krát pracovný list so zameraním na čítanie s 

porozumením 

1 pracovný list so zameraním na čítanie 

s porozumením 

1 pracovný list so zameraním na prácu 

s tabuľkou a grafom 

1 ľubovoľný záznam o prečítanom texte 1 ľubovoľný záznam o prečítanom texte 

 



Výtvarná výchova 
1.- 4. ročník                                                                   

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

Ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie žiaka, v ktorom učiteľ poskytne žiakovi 

primeranú spätnú väzbu o aspektoch jeho činnosti. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Berieme ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí 

s fantáziou, záujmami a intímnym svetom žiaka. 

Kritériá hodnotenia:  

- zvládnutie výtvarnej techniky, 

- originalita prevedenia, 

- snaha, 

- prístup k práci, 

- osobnostné predpoklady, 

- umelecký dojem, 

- prístup k plneniu povinností (nosenie pomôcok), 

- vytrvalosť, vynakladanie úsilia, schopnosť dokončiť prácu. 

Každému žiakovi ohodnotiť minimálne 4 práce za školský rok. Hodnotenie má predovšetkým 

pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Na záver školského roka si žiaci na základe sebahodnotenia vyberú prácu, ktorú pokladajú za 

najvydarenejšiu. Tá bude založená do osobného portfólia žiaka. 

 

Telesná a športová výchova  
1.- 4. ročník                                                                   

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

Hodnotenie má predovšetkým pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti 

a možnosti. 

Kritériá hodnotenia:  

- snaha 

- osobný výkonnostný rast vo výkonnostných testoch 

- športové správanie 

- aktivita 

- kladný prístup k pohybovým aktivitám 

- prístup k plneniu povinností (nosenie cvičebných úborov) 

- aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej TSV 

- primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovných činnosti. 

Osobné výkony žiakov vo výkonnostných testoch zaznamenať a zaradiť do osobného  

portfólia žiaka. 

- iniciatíva 

- sebahodnotenie 

 

Hudobná výchova  
1.- 4. ročník                                                                  

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na 

svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje 

hudobné prejavy. Pri hodnotení neklásť hlavný dôraz na spevácke výkony, ale záujem o predmet. 

Kritériá hodnotenia:  

- záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci vzdelávacích úloh, 

- schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch, 

- schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

- aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

- využitie speváckych, intonačných a sluchových zručností a návykov, 



- tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch 

a hrou na telo. 

1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  

1 detská hra 1 detské hra 2 ľudové piesne 2 ľudové piesne 

2 ľudové piesne 2 ľudové piesne 2 umelé piesne 2 umelé piesne 

1 umelá pieseň 2 umelé piesne rytmický sprievod na 

detských hudobných 

nástrojoch 

Projekt :  

Hudobné nástroje 

 

Informatika 
3.- 4. ročník                                                                   

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

Kritériá hodnotenia: 

- osvojenie základných zručností v používaní počítača, 

- samostatnosť, 

- miera učiteľovej pomoci. 

V každom ročníku zaradiť do osobného portfólia žiaka jednu prácu v tlačenej podobe. 

Žiak je hodnotený za zvládnutie zadanej úlohy najmenej 2-krát počas školského roka. 

 

3. ročník  4. ročník  

 Práca v grafickom editore    Práca v grafickom editore     

 Napísať text v textovom editore    Jednoduchá prezentácia s obrázkami 

 

Pracovné vyučovanie 
3. - 4. ročník                                                                   

Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie 

V predmete hodnotíme predovšetkým pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za kvalitu svojich i 

spoločných výsledkov práce. 

Kritériá hodnotenia: 

 osvojenie základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, 

 organizácia a plánovania práce a  používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri 

práci, 

 vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,  

 uplatňovanie tvorivosti .a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a  vynakladanie úsilia na 

dosiahnutie kvalitného výsledku, 

 vzťah k práci človeka, technike a životnému prostrediu. 

Hodnotíme nadobudnuté zručnosti: 

 

3. ročník 4. ročník  

Výrobok z textilu Výrobok z plastových vrchnákov 

Výrobok z odpadového materiálu Výrobok ľubovoľnej hračky 

Funkcie bicykla, bezpečnosť pri jazdení Konštrukcie zo škatúľ 

Projekt – ochrana životného prostredia 

 

Etická výchova 
1.- 4. ročník                                                           

Spôsob hodnotenia: absolvoval, neabsolvoval 

Kritériá hodnotenia:  

- schopnosť spolupracovať,  



- empatia, 

- osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu, 

- snaha o rozvoj svojich kompetencií, 

- práca s pracovným zošitom a vytvorenie projektu v 2. polroku. 

 

 

Systém hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov – II. stupeň 
 

 

Slovenský jazyk a literatúra, Čítanie s porozumením 
 

- Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra ZNÁMKOU 

- Hodnotenie predmetu čítanie s porozumením SLOVNE – ABSOLVOVAL / 

NEABSOLVOVAL 

 

a/ Predpísané písomné previerky zhodné s inovovaným ŠVP: 

 

5. ročník: Kontrolné diktáty:  počet: 4 

  Kontrolné slohové práce: počet: 1 

     

6. ročník: Kontrolné diktáty:  počet: 4 

 Kontrolné slohové práce: počet: 2 

      

7. ročník:  Kontrolné diktáty: počet 4 

 Kontrolné slohové práce: počet: 2 

      

8. ročník: Kontrolné diktáty: počet: 4 

  Kontrolné slohové práce: počet: 2 

       

9. ročník: Kontrolné diktáty: počet: 4 

   Kontrolné slohové práce: počet: 2 

    

b/ Testy a previerky na zistenie vedomostí žiakov po prebratí tematických celkov: 

Na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov budeme využívať aj vstupné a výstupné 

testy povinne pre 5. – 9. ročník, vstupné a výstupné diktáty, tematické testy, krátke písomné 

previerky a vykonávať ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia 

na ich odstránenie. 

Poslúžia ako spätná väzba pre učiteľa i žiaka, odzrkadľujú úroveň vedomostí sú hodnotené 

známkou. 

c/ Iné formy hodnotenia: 

- sebahodnotenie 

- vzájomné hodnotenie 

Stupnice hodnotenia 

Diktáty:   0 – 1 chyba  1 

   2 – 3 chyby  2 

   4 – 7 chýb  3 

   8 – 10 chýb  4 

   11 a viac chýb  5 

Písomné previerky: 100 % - 90 %  1 

   89 % - 75 %  2 

   74 % - 50 %  3 

   49 % - 30 %  4 



   29 % - 0 %  5 

 

Školské písomné práce: budú hodnotené 1 známkou podľa schválených kritérií 

Mimočítankové čítanie: jednotlivé záznamy budú hodnotené 1 známkou 

 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP (VPU): 

 Žiaci so ŠVVP majú vypracovaný IVP a ich hodnotenie bude v súlade s pokynmi 

poradenských zariadení. Žiaci s VPU nebudú mať hodnotený diktát známkou, ale bude im vyčíslený 

počet chýb. V školských písomných prácach im bude zohľadnená iba obsahová stránka. 

 

 

Cudzie jazyky 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmetoch anglický jazyk,  nemecký jazyk a ruský jazyk  

je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami.  

 

Celkové hodnotenie: 

- výsledné hodnotenie žiaka je súhrnom nižšie uvedených kritérií, 

- výsledná známka nie je získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. 

 

Klasifikačná stupnica pri hodnotení známkou: 

% 100-90% 89-75% 74-50% 49-25% 24-0% 

známka 1 2 3 4 5 

 

 

Anglický jazyk – 1. cudzí jazyk, úroveň A1 (5. ročník), úroveň A2 (6. -9. ročník) 

5. – 9. ročník 

Hodnotí sa úroveň zvládnutia obsahového a výkonového štandardu v súlade s iŠVP a iŠkVP, 

v rámci ktorej je žiak hodnotený za: 

Ústny prejav: 

- hranie úloh - dialóg, opis obrázka, reprodukcia textu, 

- hodnotí sa:  plynulosť reči, výslovnosť a intonácia, rozsah slovnej zásoby, obsahová 

primeranosť, komunikatívna schopnosť a gramatická presnosť. 

Projektová práca: 

- Žiak v priebehu školského roka  vypracuje  minimálne 3 projektové práce a ústne 

odprezentuje minimálne 1 v každom polroku. 

- Termín prezentácie učiteľ žiakom oznámi 2 týždne vopred a poskytne im viac informácií 

k príslušnej projektovej práci. Žiak bude mať na prípravu 2 týždne.  

- Forma projektovej práce je podľa zadania učiteľa projektový plagát alebo powerpointová 

prezentácia. Text má byť heslovitý - v bodoch, ktoré tvoria osnovu samotnej prezentácie 

Pri hodnotení projektovej práce sa sledujú tieto aspekty: obsah a plynulosť vyjadrovania, 

kompozícia, správny výber a rozsah slovnej zásoby, lingvistická správnosť ( gramatické štruktúry, 

lexikálna stránka), výslovnosť, spôsob prezentácie   (verbálna a neverbálna komunikácia), úprava ( 

písomná a grafická), reakcia na otázky publika. 

Pri prezentácii projektovej práce žiak nemá pripravené informácie čítať, projektový plagát alebo 

prezentácia mu slúžia ako podporný materiál pri prezentácii jeho vlastných komunikačných 

zručností. 

Testy: 

- Žiak píše test po každej lekcii. Dátum testu je žiakom vopred oznámený.  

- Testujú sa jazykové  kompetencie žiakov, ktoré zahŕňajú lexikálnu kompetenciu (rozsah a 

ovládanie slovnej zásoby), gramatickú kompetenciu, (morfologickú a syntaktickú 



správnosť) a ortografickú kompetenciu (pravopis). Testuje sa čítanie s porozumením, 

súčasťou testu môžu byť aj úlohy merajúce schopnosti žiakov zo zručnosti počúvanie s 

porozumením. 

- Žiak je povinný napísať všetky testy. Ak je žiak neprítomný v deň písania testu, nahradí si 

ho v deň návratu do školy, prípadne podľa dohody s vyučujúcim. 

Doplňujúce hodnotenie: 

- Krátke písomné previerky môžu žiaci písať v rámci  každej sekcie preberanej  lekcie 

(A,B,C,D) za účelom overenia domácej prípravy žiakov. Nemusia byť učiteľom vopred 

oznámené. Učiteľ nimi overuje zadanú slovnú zásobu a preberané gramatické učivo 

(gramatický jav). 

- Počúvanie s porozumením - žiak na základe dvakrát počutého textu z nahrávky odpovedá 

na otázky alebo vyberá správnu z viacerých ponúknutých odpovedí. 

- Žiak môže dostať čiastkové známky (aktivita, kreativita na hodine, domáca úloha). 

 

Nemecký jazyk – 2. cudzí jazyk, úroveň A1 

7.- 9. ročník 

Ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka používame 

nasledujúce prostriedky: 

Domáca príprava a práca na hodinách: 
Učiteľ priebežne počas celého klasifikačného obdobia sleduje a môže ohodnotiť známkou: 

- pripravenosť žiaka na vyučovanie,  

- vypracovanie domácich úloh, 

- mieru jeho aktivity na hodinách. 

Písomné previerky po každej lekcii: 

- Po každej prebratej lekcii píšu žiaci písomnú previerku, ktorej predchádza opakovanie 

prebratej slovnej zásoby, vetných modelov a gramatických štruktúr. 

- O termíne previerky sú žiaci vopred informovaní (v prípade absencie žiak po dohode s 

vyučujúcim písomnú previerku napíše v náhradnom termíne). 

Ústny prejav: 

- hranie úloh - dialóg v rozsahu naučenej slovnej zásoby a za použitia známych vetných 

modelov, 

- krátke opisy a monológy, 

- práca s textom - reprodukcia textu, vyhľadávanie informácií, odpovede na otázky, 

- hodnotí sa: plynulosť reči, výslovnosť a intonácia, rozsah slovnej zásoby, obsahová 

primeranosť, komunikatívna schopnosť a gramatická presnosť. 

Krátke previerky: 

- na overenie slovnej zásoby, konkrétneho gramatického javu alebo vetných modelov, 

- účelom je overenie domácej prípravy žiakov,  nemusia byť učiteľom vopred oznámené. 

Projektová práca: 

- Žiak vypracuje a ústne odprezentuje počas školského roka minimálne jednu prácu. 

- Pri hodnotení projektovej práce sa sledujú tieto aspekty: obsah a plynulosť vyjadrovania, 

rozsah slovnej zásoby, lingvistická správnosť (gramatické štruktúry, lexikálna stránka), 

výslovnosť, spôsob prezentácie (verbálna a neverbálna komunikácia), úprava ( písomná 

a grafická). 

 

Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk, úroveň A1  

7.- 9. ročník 

Formy skúšania využívané v učebnom procese: 

Individuálne: 

- ústne 

- písomne  

Skupinové: 



- ústne – situačné hry, dialógy 

- písomne – krátke previerky, domáce úlohy, školské práce, testy po lekcii 

 

Hodnotenie žiaka v 7. ročníku v 1. polroku: 

Predazbukové  obdobie – vytvára prvé sluchovo – rečové základy na osvojovanie ruštiny. 

- hodnotíme: riekanky, básničky, posluch s porozumením  

Azbukové hodnotenie 

Žiaci si osvojujútlačené i písané písmená najprv čítaním, potom písaním.  

Na hodine hodnotíme: 

- zvládnutie jednotlivých písmen azbuky, čítanie s porozumením, dialóg, skupinová práca, 

posluch s porozumením, spev, využitie hry na precvičovanie, ilustrácie, opis obrázkov, 

- záverečný test po osvojení si všetkých 33 písmen – 3 časti: azbuka, osvojené gramatické 

javy, jednoduchý pasívny preklad. 

 

Hodnotenie v 2. polroku 7. – 9. ročníka: 

Žiak má dostať za polrok minimálne 7 známok: 

 

Hodnotená činnosť Počet známok Váha známky 

ústna odpoveď 2 2 

diktát  2 1 

štvrťročný test 2 3 

projektová práca 1 2 

 

Každá písomná previerka má presne stanovený počet bodov. Body sa prerátavajú na percentá. 

Ak žiak neabsolvuje 50% požadovaného testovania a skúšania, môže vyučujúci určiť komisionálne 

preskúšanie. 

Hodnotí sa množstvo a kvalita informácií, ktoré je žiak schopný prijímať alebo odovzdávať po 

rusky v ústnej alebo písomnej forme. 

Hodnotenie diktátov: 0-4ch – výborný ( 1) 

5-9ch – chválitebný (2) 

10-14ch – dobrý (3) 

15-19ch – dostatočný (4) 

20 a viac – nedostatočný  (5)  

Hodnotenie testov a písomných prác: Podľa tabuliek 

 

Konverzácia v anglickom jazyku 
7.- 9. ročník 

V učebnom predmete sa uprednostňuje ústne preverovanie vedomostí, ktoré je zamerané na 

tvorenie súvislých viet, schopnosť formulovať myšlienky a vyjadriť svoj názor.  

Dôraz pri hodnotení sa kladie na celkový prejav a hodnotia sa nasledujúce zložky: 

- súvislosť prejavu, skladba viet, výslovnosť, využívanie vhodnej slovnej zásoby, gramatické 

štruktúry (tolerujú sa drobné gramatické chyby a nepresnosti). 

V rámci ústneho skúšania sú vedomosti žiakov preverované formou: 

- rozprávania,  

- dialógu, 

- rolových hier,  

- pripravenej a odprezentovanej powerpointovej prezentácie na vybrané konverzačné témy.  

 

Ústne odpovede sú klasifikované výhradne po školskej a domácej príprave na danú tému. Pri 

ústnom preverovaní vedomostí je žiak o hodnotení informovaný ihneď po odpovedi s patričným 

odôvodnením a vysvetlením. Žiak vypracuje počas školského roka minimálne 1 projekt vo forme 

prezentácie. 



Kritériá hodnotenia ústnej odpovede: 

- plynulosť reči – 20%                          

- výslovnosť a intonácia- 20% 

- rozsah slovnej zásoby-20% 

- komunikatívna schopnosť- 20% 

- gramatická presnosť – 20% 

Doplňujúce písomné preverovanie je zamerané na preverenie úrovne vedomostí osvojenej 

slovnej zásoby a konverzačných fráz ku konkrétnej téme.  

V písomnom preverovaní sa sleduje schopnosť porozumieť písanému textu a tiež úroveň slovnej 

zásoby. 

 

Matematika 
Kritériá hodnotenia: Písomné skúšanie, ústne skúšanie  

(úroveň verbálnych prejavov žiaka, úroveň písomných prejavov žiaka, úroveň grafických prejavov 

žiaka) 

 

Stupnica hodnotenia pri preverovaní vedomostí žiakov: 

     100% - 90%       1 

      89% - 75%        2 

      74% - 50%        3 

      49% - 30%        4 

      29% - 0%          5     

Školské úlohy:  

Školské úlohy budú obsahovať 20 gradovaných úloh z učiva prebraného za príslušný štvrťrok. 

Polovica úloh bude zameraná na zápis konkrétneho číselného výsledku, polovica na vyznačenie 

jednej správnej možnosti zo štyroch. 

Školské úlohy budú obsahovať úlohy troch úrovní: 

- jednoduché výpočtové úlohy – reprodukčná úroveň (reprodukcia naučeného materiálu, 

vykonávanie rutinných výpočtov a procedúr, riešenie rutinných problémov), 

- zložitejšie výpočtové úlohy – úroveň prepojenia (riešenie problémov, ktoré nie sú úplne 

rutinné, ale obsahujú známe rutinné prvky,  spojenie viacerých, pre žiaka známych metód), 

- úlohy z praxe – úroveň reflexie (rozvinuté uvažovanie, argumentácia, abstrakcia, 

zovšeobecnenie a modelovanie, originálny matematický prístup, spojenie viacerých 

zložitejších metód – úlohy testujúce matematickú gramotnosť). 

 

Počet školských úloh 

ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

I. štvrťrok 1 1 1 1 1 

I. polrok 1 1 1 1 1 

III. štvrťrok 1 1 1 1 1 

II. polrok 1 1 1 1 1 

Forma skúšania Prostriedok hodnotenia 

Ústna odpoveď klasifikácia, slovné hodnotenie 

Školská úloha body/klasifikácia 

Tematická písomná previerka body/klasifikácia 

Kontrolná práca body/klasifikácia 

Aktivita, domáca príprava, matematické súťaže slovné hodnotenie, klasifikácia 



Počet bodov 20 20 20 20 20 

 

Tematické písomné previerky: 

Po jednotlivých tematických celkoch napíšu žiaci písomnú previerku. Termíny previerok vyučujúci 

žiakom vopred oznámi. Úlohy budú mať bodové hodnoty. Výsledky sa budú hodnotiť percentuálne 

podľa počtu získaných bodov podľa vnútornej školskej stupnice a následne známkou.  

Počet týchto previerok závisí v každom ročníku od ŠkVP a platných TVVP.   

Kontrolná práca: 

Krátke kontrolné orientačné práce obsahujúce úlohy z krátkeho úseku učiva. Ich cieľom je zistiť, 

do akej miery žiaci pochopili učivo, zistiť typické chyby a individuálne nedostatky. 

Ústne odpovede: 

Pri ústnych odpovediach sa bude hodnotiť samostatnosť riešenia, originálnosť a vlastné logické 

uvažovanie pri riešení úlohy a správnosť riešenia. Ústna odpoveď môže byť hodnotená slovne (ak 

klasifikácia by pôsobila demotivačne) alebo klasifikáciou.  

Pri ústnych odpovediach rešpektovať odporúčania, ak ide o individuálne integrovaného žiaka. 

Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s platnými metodickými 

pokynmi.  

 

Fyzika 
Formy hodnotenia: ústne skúšanie, písomné skúšanie, protokoly, projekty 

Hodnotenie: klasifikácia 

 

Forma skúšania Prostriedok hodnotenia 

Ústna odpoveď klasifikácia 

Písomná kontrolná práca body/klasifikácia 

Písomný test body/klasifikácia 

Laboratórna úloha klasifikácia 

Projektová úloha a jej prezentovanie 

Klasifikácia/ pozitívna 

motivácia 

Slovné hodnotenie 

Zhotovenie jednoduchých pomôcok 
Pozitívna motivácia 

Slovné hodnotenie 

Referáty príp. iné písomné aktivity z histórie a súčasnosti 

fyziky   
Slovné hodnotenie 

Aktivita (školská alebo domáca): samostatné a správne 

riešenie fyzikálnych úloh, príprava a prevedenie 

jednoduchého fyzikálneho experimentu, oboznámenie so 

zaujímavosťou z oblasti fyziky, príprava fyzikálnej tajničky a 

iné. 

Slovné hodnotenie 

 

Laboratórne cvičenie/úloha: 
Pomôcky: plášť, zošit, protokol. Nenosenie pomôcok na vyučovanie sa hodnotí ako porušovanie 
školského poriadku. Žiak vypracuje v priebehu roka predpísaný počet laboratórnych prác. 
Laboratórne práce sa klasifikujú. 

 

Ročník 

Počet 

laboratórnych 

úloh 

Témy laboratórnych úloh 

6. 3 

Meranie objemu pevného a kvapalného telesa. 

Meranie hmotnosti pevných a kvapalných telies. 

Určenie hustoty neznámej pevnej látky. 



7. 2 

Meranie a grafické znázornenie časového priebehu teploty vody 

počas jej zohrievania a následného ochladzovania. 

Pokusné určenie tepla prijatého  jedným telesom a odovzdaného 

druhým telesom pri tepelnej výmene. 

8. 4 

Grafické znázornenie závislosti dráhy od času pre rovnomerný 

priamočiary pohyb a výpočet jeho rýchlosti. 

Určenie priemernej rýchlosti nerovnomerného pohybu telesa. 

Určenie vlastného výkonu. 

Zobrazenie predmetu dvoma rovinnými zrkadlami. 

9. 2 

Určenie elektrického odporu neznámeho rezistora z nameraných 

hodnôt elektrického prúdu a napätia. 

Výpočet týždennej spotreby najpoužívanejších domácich 

spotrebičov.  
 
Písomné práce: 
Po jednotlivých tematických celkoch napíšu žiaci písomnú prácu. Výsledky sa budú hodnotiť 

percentuálne podľa počtu získaných bodov podľa vnútornej školskej stupnice a následne 

známkou. 

Stupnica hodnotenia pri preverovaní vedomostí žiakov: 

     100% - 90%       1 

      89% - 75%        2 

      74% - 50%        3 

      49% - 30%        4 

      29% - 0%          5 
 

Počet písomných prác 

ročník 6. 7. 8. 9. 

I. štvrťrok 1 1 1 1 

I. polrok 1 1 1 1 

III. štvrťrok 1 1 1 1 

II. polrok 1 1 1 1 

Počet bodov 20 20 20 20 

 

Ústne odpovede: 

- minimálne jedna ústna odpoveď za štvrťrok 

- pri ústnych odpovediach rešpektovať odporúčania ak ide o individuálne integrovaného 

žiaka.  

Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s platnými metodickými 

pokynmi. 

Projektové úlohy: 

Pri vypracovaní projektov sa hodnotí odborná úroveň, grafická úroveň, využitie dostupných 

zdrojov a vypracovanie práce na požadovanej úrovni. 

Žiak vypracuje projektovú prácu na tému vopred zadanú vyučujúcim nasledovne: 

- žiaci 6. ročníka: 2 projekty  

- žiaci 7. ročníka: 2 projekty 

- žiaci 8. ročníka: 2 projekty 

- žiaci 9. ročníka: 2 projekty 

Žiaci prezentujú svoj projekt pred spolužiakmi. 

 

 

 

 



Informatika 
Podmienkou absolvovania predmetu informatika sú okrem aktívnej účasti na vyučovacom 

procese aj 4 úspešne vypracované zadania v každom ročníku podľa tabuľky. 

 

Počet zadaní pre jednotlivé ročníky  

ročník 5. 6. 7. 8. 

I. štvrťrok 1 1 1 1 

I. polrok 1 1 1 1 

III. štvrťrok 1 1 1 1 

II. polrok 1 1 1 1 

Témy zadaní:  

5. ročník:  
- Vypracovanie testu – princípy fungovania IKT – softvér, hardvér. 

- Práca s textom – zásady písania textu, jednoduché formátovanie písma, textu a obrázkov. 

- Vyhľadávanie informácií na internete a ich spracovanie vo Worde. 

- Tvorba jednoduchej prezentácie o svojej rodine. 

6. ročník:   

- Oboznámenie sa so základnými zásadami bezpečného správania sa na internete. 

- Práca s textom a jeho formátovanie – písanie symbolov, indexov, odrážky a číslovanie. 

- Tvorba plagátu, resp. pozvánky v textovom editore. 

- Tvorba prezentácie na zvolenú vyučovaciu hodinu s využitím prechodov snímok a animácií. 

7. ročník: 

- Vyhľadávanie informácií v e-shopoch – prieskum trhu na 3 zvolené produkty. Spracovanie 

materiálu a odoslanie e-mailom. 

- Tvorba a formátovanie tabuľky vo Worde – rozvrh hodín svojej triedy. 

- Komprimovanie súborov a ich ukladanie na internetové úložisko (cloud), prípadne 

posielanie ako prílohy cez e-mail. 

- Tvorba jednoduchého programu v Baltíkovi. 

8. ročník: 

- Tvorba  úradného listu (životopis, žiadosť) vo Worde. 

- Geografické znázornenie údajov v Excel – záujem žiakov o SŠ. 

- Tvorba faktúry v Excely s využitím vzorcov. 

- Tvorba bulletinu o škole v Zoner Callisto. 

 

Biológia, Chémia 
Hodnotí sa úroveň zvládnutia obsahového a výkonového štandardu v súlade s iŠVP a iŠkVP 

v učebných predmetoch biológia a chémia, v rámci ktorej je žiak hodnotený za: 

Písomné práce: 

- po jednotlivých tematických celkoch v trvaní cca 30 min, 

- počet písomných prác za klasifikačné obdobie závisí od počtu tematických celkov, 

- výsledky sa hodnotia známkou (stupeň 1-5) podľa počtu získaných bodov za správne 

odpovede, 

- ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci môže dať 

žiakovi náhradný termín na písanie chýbajúcej práce. 

Ústne odpovede: 

- žiak by mal mať minimálne 1 ústnu odpoveď za 1 polrok, 

- žiak je hodnotený známkou (stupeň 1- 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní 

v danej téme a úrovne zvládnutia učiva. 



Praktické aktivity: 

- žiak vypracuje protokoly z praktických aktivít (v súlade s TVVP), ktoré sa neklasifikujú, sú 

hodnotené slovne. 

Doplňujúce hodnotenie: 

- malé písomky (bleskovky) - známkou, 

- referáty – slovné, známkou, 

- projekty – slovné, známkou (hodnotí sa obsahová a formálna stránka podľa pokynov 

vyučujúcich). 

Celkové hodnotenie: 

- výsledné hodnotenie žiaka je súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

- výsledná známka nie je získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. 

Hodnotenie známkou podľa stupnice: 

100% - 90% = 1 – výborný 

89% - 75% = 2 – chválitebný 

74% - 50% = 3 – dobrý 

49% - 30% = 4 – dostatočný 

29% - 0% = 5 – nedostatočný 

 

Geografia 
Minimálne počty známok, ktoré má dostať žiak za polrok: 

 

Hodnotená 

činnosť 

Počet známok 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ústna odpoveď  1 1 1 1 1 

Písomná práca 2 2 2 2 2 

Projektová práca* 1 1 1 1 1 

Krátka písomka 1 1 1 1 1 

* vo všetkých ročníkoch je projektová práca v prvom polroku dobrovoľná, v druhom polroku je povinná. 

Okrem známok uvedených v tabuľke môže žiak dostať čiastkové známky (aktivita, práca s mapou, 

referát, prezentácia, kreativita na hodine, domáca úloha). 

Ústne odpovede: 
- žiak bude hodnotený známkou podľa presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní sa v danej 

téme a úrovne zvládnutia učiva, 

- hodnotí sa práca s mapou, 

- skúšanie pozostáva z preverovania znalostí nového učiva a troch predchádzajúcich tém. 

Krátke písomky: 
- trvanie 5-15 minút v závislosti od počtu otázok (3 minúty na 1 otázku, maximálne 5 

otázok). 

Projekty: 
- hodnotí sa obsahová a formálna stránka podľa pokynov vyučujúcich. 

Písomné práce z tematických celkov: 
- trvanie 20 – 35 minút s maximálnym počtom 15 otázok, 

- otázky musia byť položené jednoducho a výstižne, aby bolo možné na nich odpovedať 

jednoznačne doplnením pojmu, vymenovaním pojmov, spájaním výrazov, výberom 

správnej odpovede a podobne, 

- písomku musí vyučujúci žiakom oznámiť minimálne týždeň vopred, pričom jej predchádza 

jedna hodina zameraná na opakovanie celého tematického celku.  



Dejepis 
V predmete sa hodnotia priebežné aj celkové výsledky žiaka pozostávajúce zo všeobecných 

požiadaviek zhodných pre všetky ročníky a špecifických požiadaviek pre jednotlivé  ročníky. 

Všeobecné požiadavky pre všetky ročníky: 

- aktivita žiaka na vyučovacích hodinách a aktívne zapájanie sa do diskusií, 

- priebežné overovanie vedomostí žiaka minimálne 1x za polrok ústnou alebo písomnou 

formou, 

- súhrne overovanie vedomostí písomnou formou po ukončení jednotlivých tematických 

celkov, 

- orientácia na historickej mape, 

- úprava zošita.  

 Špecifické požiadavky pre jednotlivé ročníky: 

5. ročník: 

I.polrok: tvorba Rodokmeňa /rodostromu/, 

II.polrok: plagát na tému „Život Otziho“. 

6. ročník:  

I.polrok: plagát na tému „Sedem divov starovekého sveta“,  

II.polrok: plagát na tému „Rímska architektúra“. 

7. – 8. ročník:   

I. a II. polrok: rozbor vybraného historického dokumentu.  

9. ročník: 

II.polrok: prezentácia na vybranú tému podľa výberu a záujmu žiaka.    

 

Občianska náuka 
V predmete sa hodnotia priebežné aj celkové výsledky žiaka pozostávajúce zo všeobecných 

požiadaviek zhodných pre všetky ročníky a špecifických požiadaviek pre jednotlivé  ročníky. 

Všeobecné požiadavky pre všetky ročníky: 

- aktivita žiaka na vyučovacích hodinách a aktívne zapájanie sa do diskusií, 

- vypracovanie zadaných úloh, 

- úprava zošita.  

Špecifické požiadavky pre jednotlivé ročníky: 

6. ročník : 

I. polrok: „Moja rodina“ – rozprávanie o rodine,   

II. polrok: plagát na tému „ Moja obec“.  

7. ročník: 

I. polrok: „V čom som najlepší“ - prezentácia vlastných schopností pred triedou,  

II. polrok: plagát na tému „Sociálne problémy v spoločnosti“.     

8. ročník:   

I. a II. polrok: súhrne overovanie vedomostí písomnou formou po ukončení jednotlivých 

tematických celkov. 

9. ročník: 

I. a II. polrok súhrne overovanie vedomostí písomnou formou po ukončení jednotlivých 

tematických celkov. 

 

Technika 
V predmete  hodnotíme v každom polroku po jednom výrobku – hodnotí sa estetická stránka, 

presnosť a funkčnosť výrobku. 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:  

a) priebeh vytvárania postojov:  

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

- schopnosť spolupracovať pri kolektívnych prácach,  



- schopnosť posúdiť svoj výkon a vedomosti, výkon spolužiakov,  

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:  

- žiak si osvojí teoretické vedomostí na požadovanej úrovni,  

- svoje vedomosti dokáže uplatňovať pri praktických zručnostiach primeraných  jeho veku,  

- tvorivo pristupuje k manuálnym  zručnostiam,  

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

- grafický prejav si zdokonaľuje,  

- podieľa sa na spoločných projektoch so spolužiakmi,  

- aktivita a postupne sa rozvíjajúci kladný prístup k práci,  

c) priebeh získavania technických vedomostí:  

- vedomosti z oblasti techniky 

- poznanie najvýraznejších technických diel vo svete, na Slovensku,  

- poznanie technologických postupov.  

Stupeň hodnotenia absolvoval:  

- žiak je aktívny na vyučovacích hodinách,  

- je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, alebo s 

pomocou učiteľa, tvorivo a pohotovo,  

- uplatňuje svoje zručnosti, vedomosti v úlohách,  

- dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory a manuálne zručnosti.  

Stupeň hodnotenia neabsolvoval:  

- žiak nespolupracuje s učiteľom, nejaví záujem o predmet, bez ospravedlnenia sa 

nezúčastňuje na vyučovacom procese predmetu. 

 

Výtvarná výchova 

Spôsob hodnotenia:   absolvoval / neabsolvoval 

V  5. – 9. ročníku sa hodnotí 10 ľubovoľných výtvarných artefaktov, hotových výtvarných prác 

podľa výberu učiteľa a referáty, projekty alebo prezentácie. 

Témy na referát, projekt alebo prezentáciu sú zverejnené učiteľom predmetu. 

V hodnotení sa zohľadňuje aj svedomité a estetické vedenie a úprava zošita, tvorivosť, originalita, 

účasť v súťažiach, príprava a donášanie pomôcok, slušné správanie na hodinách i kultúrnych 

podujatiach, svedomitá dochádzka na vyučovacie hodiny. 

 

Hudobná výchova 
Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na 

svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje 

hudobné prejavy, vedomostí o slovenskej a svetovej hudobnej kultúre.  

Hodnotenie: absolvoval / neabsolvoval 

Kritériá hodnotenia: 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

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

- schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

- schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

- žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so 

zodpovedajúcim  

- výrazom,  využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, 

- orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 



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

nástrojoch  

- a hrou na telo, 

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

- funkcií, 

- pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a 

zdôvodniť, 

- aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí: 

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

- edukačnými úlohami, 

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

- slovenské zvykoslovie, 

- poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich  

- najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období. 

Hodnotenie absolvoval: 

Žiak spĺňa vyššie uvedené kritériá  na vynikajúcej alebo aspoň priemernej úrovni, prevláda 

uňho v jednotlivých oblastiach predovšetkým kladné hodnotenie, aktívne pracuje na vyučovacích 

hodinách, jeho úspešnosť vo vedomostných testoch je min. 30%. Píšu sa dva vedomostné testy 

v každom ročníku z učiva príslušného ročníka, ktoré obsahovým a výkonovým štandardom 

odpovedajú iŠVP.  

Hodnotenie neabsolvoval: 

Žiak spĺňa vyššie uvedené kritériá len na veľmi obmedzenej alebo slabej úrovni (napr. do 

hudobných činností sa zapája len sporadicky, nenosí pomôcky, nevypracúva domáce úlohy ani 

projekty, ruší prácu na hodinách ...), v jednotlivých oblastiach prevláda uňho záporné 

hodnotenie, neabsolvuje dostatočný počet vyučovacích hodín z predmetu, alebo nespĺňa 

vyššie uvedené kritériá. 

 

Telesná a športová výchova 
Obsah vyučovacieho procesu predmetu telesná a športová výchova tvorí systém pohybových 

aktivít, pravidiel a záujmov.  

Predmet sa hodnotí klasifikačnými stupňami: 

- výborný (1) 

- chválitebný (2) 

- dobrý (3) 

- dostatočný (4) 

- nedostatočný (5) 

Hlavné kritériá klasifikácie: 

- aktívna účasť na hodinách: pripravenosť žiaka, snaha zlepšovať svoju výkonnosť,       

dodržiavanie disciplíny a bezpečnosti na hodinách, 

- praktická výkonnosť: absolvovanie predpísaných testov pohybových schopností,       

zvládnutie pohybových zručností vo vybraných športových hrách, športovej gymnastike,  

atletike, netradičných športov, 

- mimoškolská činnosť: zapájanie sa do športových súťaží, reprezentácia školy, 

- absolvovanie školou organizovaných akcií: základný a zdokonaľovací plavecký výcvik, 

základný lyžiarsky kurz. 

Pri klasifikácii prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotia učebné výsledky, ktoré žiak 

dosiahol za celé klasifikačné obdobie.  

Pri žiakovi, ktorý je čiastočne oslobodený, sa žiak klasifikuje s prihliadnutím na jeho zdravotný 

stav.  

 

 



Náboženská výchova 
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova pri priebežnej klasifikácii učiteľ hodnotí 

očakávané výstupy stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, alebo v cieľoch 

učebných osnov, prípravu na vyučovanie (domáce úlohy), riešenie teoretických a praktických úloh. 

Pri súhrnnej klasifikácii  sa hodnotí:  

- učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách,   

- osvojené kľúčové kompetencie,   

- stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu,  

- osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu,  

- usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese,   

- snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

Kritériá hodnotenia:  

- práca s pracovným zošitom – priebežne,  

- vytvorenie projektu – raz za polrok,  

- krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok,  

- aktivita na hodine, ústna odpoveď, iná práca žiaka aj praktická, 

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

 

Etická výchova 
Predmet etická výchova je neklasifikovaný. Spôsob hodnotenia: absolvoval/neabsolvoval. 

Hodnotenie absolvoval žiak získa, ak sa aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese predmetu 

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

nepracoval. 

Hodnotenie neabsolvoval žiak získa, ak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť 

svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

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

dosiahol v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové 

kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok 

pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Žiaci sú slovne oceňovaní počas hodiny a 

skupina žiakov priebežne aj na konci hodiny. Žiaci majú priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa 

im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

- priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter, 

- celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v 

školskom roku a má  čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a 

návykov v danom vyučovacom predmete. 

V etickej výchove nehodnotíme:  

- postoje žiakov mimo edukačného procesu, 

- vyslovenie vlastného názoru. 

V etickej výchove hodnotíme:  

- prácu s pracovnými listami – priebežne, 

- aktivitu na hodine. 

Podmienky získania hodnotenia absolvoval v predmete ETV  v 5. – 9. ročníku 

Vytvorenie portfólia každého žiaka, ktoré bude obsahovať základné údaje o žiakovi a súbor 

výstupov spracovaných po zvládnutí jednotlivých tematických okruhov. 



1) 5. ročník -  9. ročník  - 6 pracovných listov 

2) 75% -ná účasť na vyučovacích hodinách 

 

 

Obohatenie 

V predmete obohatenie sa žiakovi  na vysvedčení uvedie absolvoval / neabsolvoval.  

Hodnotenie absolvoval žiak získa, ak sa aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese predmetu 

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

nepracoval. 

Hodnotenie neabsolvoval žiak získa, ak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, bez ospravedlnenia sa nezúčastňoval na vyučovacom 

procese predmetu; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa realizuje priebežné a celkové hodnotenie: 

- priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter, 

- celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v 

školskom roku a má  čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a 

návykov v danom vyučovacom predmete. 

Kritériá hodnotenia: 

Vytvorenie portfólia, ktoré obsahuje: 

- vypracovanie zadaných úloh (môže byť aj v zošite), 

- ročníková práca žiaka, 

- vypracovanie pracovných listov, 

- USB kľúč s mediálnymi výstupmi žiaka. 

 


