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       Hodnotenie a klasifikácia žiakov Gymnázia Mateja Hrebendu sa uskutočňuje podľa 
Metodického pokynu  č. 21/2011 , ktorý upravuje postup hodnotenia a klasifikácie 
žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy 
a vzdelávania 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. 

Časť I. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

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

2. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 
stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný. 

3. Riaditeľ strednej školy (ďalej len „riaditeľ“) oznámi v deň začiatku príslušného 
školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú  v súlade so 
školským vzdelávacím programom. 

4. V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení 
žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so 
školským vzdelávacím programom. 

5. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka 
triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy. 
V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných 
zástupcov žiaka riaditeľ písomne. 

 
Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 

6. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu je systematické 
hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia 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. 

7. Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má 
motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 

8. Žiak má právo 

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

b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

c) na objektívne hodnotenie. 
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9. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia 
žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov 
a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.  

10. 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 jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný 
prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

11. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné 
zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní 
k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení. 

12. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové 
možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií 
známkou uviesť slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva 
písomnej práce. 

 
Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 

13. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov 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 (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, 
didaktické testy), 

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. 

14. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov 
školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä 
preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací 
proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.  

15. 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. 

16. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so 
zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. 
Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi 
a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

17. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský 
rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá 
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trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán 
skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

 
Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

18. Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou. 

19. Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  

20. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon 
podľa Čl. 3 ods. 5 a podľa odseku 5 Metodického pokynu 21/2011. 

21. 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. 

22. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita 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 ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, 
ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň 
prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom 
období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

 

Časť II. 
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  V JEDNOTLIVÝCH 

VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH A PREDMETOCH 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
 

Slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár 
 

1. Vo výchovno-vyučovacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia 
žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a 
prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka. 

2. Prospech žiaka sa klasifikuje stupňami 1 -5. 
3. Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou,percentuálnym alebo slovným 

hodnotením. 
4. V slovnom hodnotení učiteľ ocení klady a vysvetlí žiakovi,v čom sa má zlepšiť. 
5. Hodnotenie vyjadrené percentami sa používa pri priebežnom hodnotení žiaka a pri 

klasifikácii a hodnotení prospechu žiaka na maturitnej skúške. 
6. Pri písomných prácach doplní učiteľ klasifikáciu známkou o slovný komentár,v 

ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 
7. Pri  hodnotení a klasifikácii berie učiteľ na zreteľ výkony žiaka a jeho pripravenosť 
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na vyučovacie hodiny,písomné i ústne skúšky,rozvoj individuálnych osobnostných 
predpokladov a talentu. 

8. Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný minimálne trikrát,z toho aspoň raz 
ústne. 

9. Učiteľ oznámi výsledok každého hodnotenia i klasifikácie.Pri ústnom skúšaní 
ihneď,výsledky hodnotenia písomných prác oznámi a predloží k nahliadnutiu 
najneskôr do 14 dní. 

10. Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobi sa hodnotí kvalita 
práce a učebné výsledky,ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného 
obdobia.Prihliada sa na systematickosť v práci žiaka,na jeho prejavované sociálne a 
osobné kompetencie ako je zodpovednosť,snaha,iniciatíva,ochota a schopnosť 
spolupracovať,a to počas celého klasifikačného obdobia.  

11. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom 
klasifikačnom období,prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.  

12. Počet kontrolných písomných prác a kontrolných diktátov určujú učebné osnovy. 
13. Pri  hodnotení diktátov  učiteľ postupuje podľa stupnice : 
  0 – 1 chyba =   1 
            2 -  3 chyby =  2 
  4  -  5 chýb  =  3 
 6  -  7 chýb  =   4 
 8 a viac chýb = 5 
14.V jednom dni žiaci môžu písať len jednu kontrolnú písomnú prácu. 
15. Pri hodnotení  výsledkov kontrolnej práce,testu učiteľ uplatňuje stupnicu :  
         100 % – 89  % =  1 
          88  % -  73 %  =  2 
          72 %  -  55 %   =  3 
          54 % -  40 %  =  4 
           39  %-  0  %   =  5  
16. Pri klasifikácii ústneho a písomného prejavu sa učiteľ pridŕža metodického pokynu 
č. č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl:  
 
 Stupeň 1 : - žiak sa vyjadruje spisovne správne,kultivovane,gramaticky správne v 
súlade s jazykovou normou a s cieľom jazyk.prejavu,v prejave využíva logicko-
myšlienkové operácie (analýza,dedukcia,porovnanie,analógia...),dokáže vecne a 
presvedčivo argumentovať,obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť,používa a ovláda 
odbornú jazykovú terminológiu,číta plynule  s porozumením,vie sa orientovať v 
textoch,umelecký text analyzuje,hodnotí,porovnáva a interpretuje,pri analýze a 
hodnotení umel.diela dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých  
jazykových rovín,štylistiky  a teórie a dejín literatúry  . 
 
Stupeň 2 - žiak sa vyjadruje spisovne správne,kultivovane,takmer vždy gramaticky 
správne v súlade s jaz.normou,využíva logicko-myšl.operácie,vecne a s pomocou 
učiteľa argumentuje,obhajuje svoj názor,ovláda a používa odbornú terminológiu,číta 
plynule s  porozumením,umelecký text primerane analyzuje,hodnotí a 
porovnáva,takmer vždy dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých  
jazykových rovín,štylistiky  a teórie a dejín literatúry .    
  
Stupeň 3  -žiak sa vyjadruje vhodne a kultivovane,čiastočne gramaticky správne v 
súlade s jazykovou normou a s cieľom jazyk.prejavu,v prejave je schopný čiastočne 
využívať logicko-myšlienkové operácie ako 
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analýza,dedukcia,porovnanie,analógia...,čiastočne používa odbornú jazykovú 
terminológiu,pri samostatnej tvorbe textov dochádza k čiastočnému porušeniu logickej 
nadväznosti,v textoch sa objavujú štylistické a gram.chyby,číta nesúvislo odborné a 
vecné texty,s pomocou učiteľa sa v nich orientuje,porovnáva a interpretuje texty,pričom 
čiastočne dokáže využívať nadobudnuté poznatky z teórie a dejín literatúry .  
 
Stupeň 4 -  žiak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou 
normou a s cieľom jazyk.prejavu,má obmedzenú slovnú zásobu a často používa 
nesprávne jazyk.prostriedky,odbornú jaz.terminológiu používa iba čiastočne, s pomocou 
učiteľa tvorí jednoduché druhy textov,pričom dochádza k čiastočnému porušeniu 
log.nadväznosti,v textoch sa objavuje väčšie množstvo štylis.a gram.chýb,číta 
pomaly,nesúvislo a s prestávkami,v umel.a odb.textoch sa orientuje s pomocou 
učiteľa,dokáže jednoducho interpretovať text a to s pomocou učiteľa a odpovedá na 
otázky súvisiace s prečítaných textom . 
 
Stupeň 5 – vo vyjadrovaní robí gram.chyby,má obmedzenú slovnú zásobu,odbornú 
terminológiu využíva veľmi zriedkavo,jednoduché druhy textov dokáže tvoriť iba s 
pomocou učiteľa,v ústnej alebo písomnej forme sa vyskytujú štylist.a gram.chyby,žiak 
číta pomaly,nesúvislo,s prestávkami a v textoch sa orientuje len s pomocou 
učiteľa,dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať text a veľmi jednoducho 
odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom. 
 
 
17. Upravená stupnica klasifikácie pre žiaka so  ŠVVP : 
 
100 – 85 %   výborný 
84 -   68 %   chválitebný 
67 –  50 %    dobrý 
49 -   30 %   dostatočný  
29  -  0   %   nedostatočný  
 
Vypracovala predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry  v zložení :  
Mgr. Danica Bálintová - vedúca 
PaedDr. Eva Talianová 
PhDr. Blažena Hrušková 
PhDr. Margita Féderová 
Mgr. Katarína Sroková 

 
 

Cudzie jazyky 
Anglický jazyk, nemecký jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, 

konverzácia v nemeckom jazyku 
 

        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 
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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. 

       Predmetová komisia hodnotí žiakov na základe dvoch úrovní podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky – B1 a B2. 

       Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1 
klasifikujú pod ľa kritérií  pre príslušný ro čník štúdia nasledovne: 
     Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni 
ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého 
alebo prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom 
špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa 
správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života 
v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť 
myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo 
a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže 
zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie 
vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne používa primerané lexikálne, 
gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom prejave. 
Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného 
prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni 
ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho 
odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety 
v rôznych komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, používa primeranú 
slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 
a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom 
komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé 
gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme 
primeranú slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke 
prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky 
a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť 
prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami 
pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj 
nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže 
prezentovať a do určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému 
názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania 
cudzieho jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša 
nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú 
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zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje 
porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť 
prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť 
a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len 
miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je 
jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. 
Žiak dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické 
chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania 
cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť 
ani s pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť 
prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie 
odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo 
gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na 
ktoré má reagovať. 
 
Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B2 
klasifikujú nasledovne : 
 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 
cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu 
úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme 
primeranú bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je 
zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah 
a kvalita prejavu (vrátane písomného) zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže 
niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie 
presvedčivo argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. 
Výpoveď je takmer gramaticky správna. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni 
ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho 
odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú 
zásobu a správne jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími 
prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv 
materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. 
Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) 
sú primerané téme. Slovná zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová 
vhodným výrazom. Žiak dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. 
Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 
jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme 
primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia 
porozumeniu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky 
spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy 
učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je 
väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. 
Slovná zásoba je primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj 
nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže 
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prezentovať a do určitej miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému 
názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania 
cudzieho jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša 
nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú 
zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje 
porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť 
prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť 
a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len 
miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je 
jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. 
Žiak dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické 
chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania 
cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť 
ani pomocou učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia 
porozumeniu. Nie je schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť 
a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede 
sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca 
slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má 
reagovať. Množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 
 

Koncepcia zvýšenia motivácie študentov pre vyučovanie cudzích jazykov 

Gymnázium Mateja Hrebendu  chce byť atraktívnym hlavne v tom, že  vyučovanie 
cudzích  jazykov prebieha systematicky a  kvalifikovane. Vo vyučovaní cudzích 
jazykov je dôležité prispôsobiť sa vedomostnej úrovni žiakov. Navrhujeme rozdelenie 
žiakov do 3 skupín : 

1. Talentovaní 

2. Priemerní 

3. Žiaci, ktorí potrebujú väčšiu pomoc 

V súlade s rozdelením je nevyhnutné zaujať stanovisko a prispôsobiť prístup 
vyučujúceho tak, aby študent zažil na hodine úspech a sám pocítil potrebu 
individuálneho rozvoja a pocítil potrebu pracovať na sebe. Je nevyhnutné, aby sme 
žiakov chválili aj za čiastkové riešenia úloh. Pochvalu musíme „dávkovať“ v závislosti 
od skupiny, do ktorej žiak patrí. 

Musíme naučiť žiaka, že robiť chyby je prirodzené a je to súčasťou učenia.  

Pri hodnotení je potrebné brať do úvahy aj stupeň, na ktorom sa v rámci vyučovacieho 
procesu pohybujeme : 

1.  
Zapamätať si 

2.  
Porozumieť 

3.  
Aplikovať  

4.  
Analyzovať 

5.  
Hodnotiť  

6.  
Tvoriť  

Za dôležité považujeme pracovať s dvoma druhmi známok : 
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• formatívnou   a  

• kumulatívnou. 

Ak sa len učíme, a upevňujeme si vedomosti – známka by mala byť formatívna. 
Kumulatívnu známku môžeme dať len vtedy, keď v rámci procesu vyučovania 
prejdeme všetky stupne procesu.  

Príklad: 

Učíme sa gramatický jav: Trpný rod 

1.hodina – zoznámenie sa s pojmom a prezentácia gramatického javu.  

2. hodina – začiatok hodiny – zahrievacia aktivita – rozcvička: zmena vety v aktíve na 
vetu v pasíve – 5 viet. Známka, ktorú v tomto prípade žiak dostane , nevypovedá o jeho 
znalosti, nakoľko nemal čas jav si utvrdiť. Táto známka by mala byť  len formatívna. 

3,4,5 hodina – precvičujeme  jav na hodine  formou   gramatických cvičení, alebo 
v rámci čítania, počúvania či rozprávania. Žiak môže dostať niekoľko známok z mini 
rozcvičiek. Vždy sú to len formatívne známky.  

Kumulatívnu známku môžem dať len po dostatočnom precvičení. To znamená, že 
napríklad pri mladších študentoch by sme  volili možnosť vymazať zlé známky, ak na 
záver vyučovacieho procesu  žiak pochopil a vie správne použiť gramatický jav, ktorý 
sme sa učili.  

Na vysvedčení beriem teda do úvahy len kumulatívne známky. Známky z procesu 
učenia – formatívne známky, by nemali ovplyvňovať celkovú známku z predmetu. 

Tu sa z hľadiska motivácie odkrýva možnosť zvýšiť vnútornú motiváciu žiaka, pretože 
aj po niekoľkých neúspechoch / a tu je priestor pre nás, učiteľov žiaka povzbudiť 
a nekritizovať ho za chyby/  zo začiatku konkrétneho vzdelávacie procesu sa pri 
konečnom hodnotení berie do úvahy len fakt, či je schopný daný gramatický jav využiť 
a ako. 

Z hľadiska organizácie hodiny by mali byť žiaci na začiatku hodiny informovaní o cieli 
hodiny ( čo má väčšina triedy vedieť, keď zazvoní) a pred koncom hodiny, by sme mali 
urobiť sumarizáciu hodiny( môže byť urobená jednotlivo alebo aj v celej skupine – kto 
povie, čo sme sa dnes učili?,  alebo- napíšte, ktoré slovíčka, resp. ktorý gramatický jav 
sme sa dnes učili/ o čom sme čítali/ o čom sme počúvali?) V rámci hodiny z hľadiska 
slovnej zásoby by sme mali mať určený KĽÚČOVÝ KONCEPT – úplne nové slovo(4-
10 – podľa veku žiakov) pre skupinu, ktoré by na konci hodiny mali rozumieť, ale aj 
vedieť povedať. 

Hodnotenie má spĺňať nasledovné body:  

1. Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2.   Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti – poukázať 
na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3.    Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 
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4.    Hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského 
roku. 

5.    Hodnotenia urobí každý vyučujúci na prvej vyučovacej hodine a zapíše do 
triednej knihy. 

6.    Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

7.    Vyučujúci zapisuje známky do triednej knihy a elektronickej žiackej 
knižky.  

8.  V priebehu jedného vyučovacieho dňa môže byť len jedna veľká písomná 
práca. 

9.  Obmedzenie v bode 8 sa nevzťahuje na malé a stredné písomné práce. 

10.  Stredné a veľké písomné práce je vyučujúci povinný oznámiť žiakom 
vopred. 

11.  Táto povinnosť, vyplývajúca z bodu 10 sa nevzťahuje na malé písomné 
práce.  Je na rozhodnutí učiteľa, či malú písomnú prácu vopred oznámi alebo nie. 

12.  Veľké písomné práce sa riadia učebnými osnovami. 

13.  Veľký písomný test z cudzieho jazyka sa píše v každom polroku 

14.  Konečná známka bude zohľadňovať : testy, písomné práce, aktivitu 
a plnenie domácich úloh. 

15.  Žiak je na vyučovacej hodine hodnotený verejne. Učiteľ oznámi žiakovi  
výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom skúšaní okamžite. 
Výsledky písomných skúšok, testov a prác oznámi žiakovi a predloží k 
nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

16.  Študent sa má o svoje známky zaujímať počas trvania školského roku. 

17.  Klasifikáciu žiaka učiteľ uzavrie a známku do klasifikačného hárku zapíše 
najneskôr  24 hodín pred klasifikačnou poradou. 

18.  Ak žiak vymešká z  vyučovacieho predmetu viac ako 25 % odučených hodín 
za   klasifikačné obdobie, môže byť na návrh vyučujúceho klasifikovaný 
po preskúšaní za   prítomnosti kolegu rovnakej alebo príbuznej aprobácie, 
prípadne za prítomnosti triedneho učiteľa. 

19.  Veľký polročný test z cudzieho jazyka a polročnú písomnú prácu žiak musí 
absolvovať. Ak nemôže absolvovať v prvom riadnom termíne, absolvuje ho 
v náhradnom termíne, ktorý je zverejnený. V prípade absencie i  v náhradnom 
termíne dostáva nula bodov – pätorka. 

 

Stupnica – testy ( pre všetky ročníky rovnaká)  Žiak s ŠVVP  
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100% - 87% :1      100%-85% : 1 

86%-71% :2      84%-68% : 2 

70%-55% :3      67%-50% : 3 

54%-34% :4      49%-30% : 4 

33%-0% :5      29%-0% : 5 

 

Stupnica  - písomné práce     Malé písomky 

20-18 bodov :1      10-9 bodov : 1 

17- 15 bodov :2      8-7 bodov : 2 

14-12 bodov :3      6-5 bodov : 3 

11- 9 bodov :4      4-3 body : 4 

8-0 bodov :5      2-0 bodov : 5 

 

Diktáty : začiatočníci do +/- 30 slov 

  Pokročilí +/- 60 slov 

0-2 chyby : 1 

3-4 chyby : 2 

5-6 chýb : 3 

7-8 chýb : 4 

9 a viac chýb : 5 

 

Vypracovala  predmetová komisia cudzích jazykov v zložení : 
Mgr. M.Pevná- vedúca 
PaedDr.Zuzana Vojteková 
Mgr.Danica Bálintová 
Mgr.Katarína Sroková 
Ing.Andrea Janečková 
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Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Fyzika, chémia, biológia 
                    

1. Na prvej vyučovacej hodine informovať 
študentov o forme hodnotenia 
a klasifikácie. 

 
2. Študentov informovať o spôsobe 

klasifikácie :  -    ústnej odpovede 
- písomného prejavu 
- praktických cvičení 

       a podmienkach  klasifikácie písomnej časti ( päťminútovky, previerky, písomky...) 
• malé       -  5 –10 minút 
• stredné   -  10-30 minút 
• veľké     -   45  minút 

 
3. Informovať študentov o spôsobe 

a podmienkach konečnej klasifikácie. 
 
 
                       Zásady hodnotenia na základe metodického usmernenia : 
 
-  s kritériami hodnotenia je žiak oboznámený na začiatku školského roku, 
-  každý žiak v priebehu polroka by mal byť vyskúšaný minimálne trikrát, z toho aspoň 
raz ústne, 
 -   hodnotenie žiaka je objektívne, 
-   vyučujúci zapisuje všetky známky do klasifikačného hárku priebežne, 
-   žiak je hodnotený za ústnu odpoveď verejne, učiteľ oznámi žiakovi výsledok a 
upozorní  na nedostatky a vyzdvihne klady, 
-   pri písomných testoch, úlohách, previerkach, žiak je vopred učiteľom informovaný          
o spôsobe hodnotenia a klasifikácie( bodové hodnotenie jednotlivých úloh a celkové 
hodnotenie, percentuálne ), 
     -   veľké písomky ( opakovanie tematických celkov )  učiteľ žiakom oznámi vopred 
a termín optimalizuje po konzultácii s triednym učiteľom,      
-   malé písomky ( päťminútovky, kontrolky ) nemusí učiteľ žiakom oznamovať vopred,  
-   výsledky  písomných foriem oznámi učiteľ žiakom a predloží ich k nahliadnutiu 
najneskôr do 14 dní, 
     -   učiteľ hneď na začiatku školského roku určí kritériá absolvovania písomných 
foriem ( úloh,    testov, písomiek...) a laboratórnych prác, 
-   určí maximálny počet neabsolvovaných písomných prác a určí spôsob ich opravy, 
respektívne náhradný termín, 
-   pri laboratórnych prácach učiteľ hodnotí zručnosť pri riešení teoretických aj 
praktických úloh;  schopnosť riešiť úlohy samostatne alebo v skupine ; vypracovanie 
protokolu   z laboratórnych prác a schopnosť ústne prezentovať osvojené poznatky,        
-   učiteľ určí počet laboratórnych cvičení, ktoré môže žiak vymeškať, 
-   určí kritériá hodnotenia projektov, 
-   za hodnotenie a spôsob zvoleného hodnotenia je zodpovedný učiteľ, 
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-   klasifikáciu žiaka učiteľ uzavrie a známku do klasifikačného hárku zapíše najneskôr 
24 hod pred klasifikačnou poradou, pričom hodnotenie je v súlade s metodickým 
usmernením č. 21/2011,      
     -   pri uzatváraní známky učiteľ berie do úvahy známky z ústnej odpovede, 
písomných prejavov, laboratórnych prác, aktivity žiaka na hodinách. 
- Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia 
žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov 
a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.  
- 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 jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný 
prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 
- Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné 
zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní 
k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení. 
- V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti 
žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť 
slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 
 
      Kritériá hodnotenia : 
    
             %  - ne  hodnotenie písomných prác v prírodovedných predmetoch je 
zjednotené na  : 
 
                                  100 %  -  90 %               výborný 
                                    89 %  -  75 %               chválitebný 
                                    74 %  -  50 %               dobrý 
                                    49 %  -  30 %               dostatočný 
                                    29 %  -     0 %              nedostatočný  
 

Biológia, cvičenia z biológie, seminár z biológie 
    Pri klasifikácii v tomto predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 
a vzdelávacími štandardami : 

1. kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

2. kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne 
a praktické činnosti pri realizácii experimentov a praktických cvičení 

3. schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov 
a zákonitostí, prípadne teórií, 

4. schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri 
praktických činnostiach pri experimentoch, pri tvorbe projektov 

5. celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

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

7. presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného 
prejavu, 
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8. kvalita výsledkov činnosti, 

9. osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť, 

10. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmetoch klasifikujú podľa 
kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 
 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny 
a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o 
správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi 
od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 
riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 
samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný 
prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci 
vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 
vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 
 

Hodnotenie písomnej formy odpovede študentov maturujúcich z biológie 
a navštevujúcich povinne voliteľné predmety – seminár z biológie, cvičenia 
z biológie : 

                              100%  -  90%           výborný 

                                 89% -  79%           chválitebný 

                                 78% -  60%           dobrý 

                                 59% -  40%           dostatočný 

                                 39%-    0 %           nedostatočný 
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Posterové práce  :   hodnotenie dvomi známkami : 

- Ústny prejav – prezentácia 
posteru 

- Estetický prejav –zhotovenie 
posteru 

  

Fyzika, cvičenia z fyziky, seminár z fyziky 
    
       Predmetom hodnotenia a klasifikácie žiakov je :  
- kvalita myslenia logickosť žiaka, samostatnosť a tvorivosť, 
- schopnosť vykonávať požadovanú praktickú činnosť pri experimentoch,  
- schopnosť uplatňovať svoje poznatky a zručnosti pri riešení teoretických úloh,         
- celistvosť,  presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov,        
   pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov,          
- aktivita a zapojenie sa do fyzikálnych súťaží  
- presnosť, výstižnosť, odbornosť a správnosť ústneho a písomného prejavu.   
  
        Spôsoby získavania podkladov na hodnotenie a klasifikáciu  
  
      1.Ústne a písomné skúšky ,didaktické testy 
      2.Výkon žiaka a jeho príprava na vyučovanie  
      3.Zručnosť pri praktických činnostiach  
      4.Príprava a prezentácia projektov  

  
Ústna skúška  zisťuje:  
- znalosť fyzikálnych javov, úroveň osvojenia obsahu fyzikálnych pojmov ,zákonov      
   teórií, 
- úroveň myslenia  
- úroveň vyjadrovania sa  
- schopnosť aplikácie teoretických vedomostí pri opise a vysvetľovaní fyzikálnych  
  javov  
  Písomná skúška zisťuje :  
- osvojenie fyzikálnych súvislostí-vzťahov medzi fyz.veličinami  a vzťahov medzi  
   fyzikálnymi jednotkami  
-úroveň spôsobilosti žiaka použiť vedomosti pri riešení úloh 
-osvojenie metód a algoritmov pri riešení fyzikálnych úloh  
- spôsobilosť komunikovať pomocou termínov a znakov  

 
    Hodnotenie písomnej skúšky :  
 
  100%    -  89% -výborný 
        88%     -  75%- chválitebný 
   74%     -  50%- dobrý 
   49%     -  30%- dostatočný 
   29%     -menej- nedostatočný 
                     

        Žiak je vopred oznámený  s termínom písomiek z tematického celku. Termíny 
 malých písomiek vyučujúci nie  je povinný vopred ohlásiť. Výsledná známka 
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z predmetu sa určí na základe známok získaných   z písomných previerok  
z tematických celkov, krátkych písomiek, ústnych odpovedí , z aktivity na hodinách 
laboratórnych prác zo zadaných referátov a z prezentácie projektov. Stupeň  
prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok, ale prihliada sa k dôležitosti 
a váhe  jednotlivých známok. 

      
    Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne    a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení  teoretických a praktických úloh, pri výklade javov a zákonitostí. 
Chápe vzťahy medzi prírodnými  javmi zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky 
správne , zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť . Jeho ústny a písomný 
prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činností sú kvalitné. Vie zhodnotiť 
a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, 
kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na 
zodpovedajúcej úrovni.  
     
Stupňom 2 –chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi 
od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť . Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť   primeraný postup na ich 
riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu  rôznych postupov riešenia  problémov. 
Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje  
samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho .Ústny a písomný 
prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni .  
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový . Osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci 
vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni, myslenie nie je tvorivé . 
 
Stupňom 5-nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 
vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje  samostatnosť v myslení.  

 
 

Chémia, cvičenia z chémie, seminár z chémie 
 

 V predmete chémie je pri klasifikácii dôraz kladený najmä na: 
1. kvalitu myslenia, logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

2. kvalitu a rozsah získaných schopností vykonávať intelektuálne a praktické 
činnosti pri realizácii experimentov, 

3. schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh,  

4. schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri 
praktických činnostiach pri experimentoch,  
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5. celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov,  

6. aktivitu v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

7. presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného 
prejavu, 

8. kvalitu výsledkov činnosti, 

9. osvojenie účinných metód samostatného štúdia a čítania s porozumením 

 

Klasifikácia : 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny 
a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o 
správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi 
od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 
riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 
samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný 
prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci 
vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 
vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

Vypracovala predmetová komisia Človek a príroda v zložení :  
Mgr. Zlata Vinclavová  - vedúca 
Mgr. Ján Štefánik 
Mgr. Bohuš Ľupták 
Mgr. Beáta Švergová 
Mgr. Nadežda Miháľová 
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Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Matematika , cvičenia z matematiky 

         Hodnotenie a klasifikácia žiakov strednej školy na hodinách matematiky a 
informatiky sa upravuje podľa Metodického pokynu č.21/2011 na hodnotenie na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 

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

a) schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby 
aj nástrojov informačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť 
argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, celistvosť, 
presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

b) schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním 
z čiastkových úloh, zovšeobecnením iných postupov, analógiou, modifikáciou, 
kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb, schopnosť 
uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

c) schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy 
a využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie 
problémových úloh, príp. projektov, 

d) schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód , 
demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie 
a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky,  

e) porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich 
vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať, 
vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológii, 

f) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 
g) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
h) schopnosť riešiť úlohy a prezentovať vlastné výsledky práce samostatné, ako aj 

v skupine žiakov, schopnosť spolupracovať, 
i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

2.Výsledná klasifikácia matematiky zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania 
požiadaviek na vedomosti a zručnosti : 

j) písomné – testy, previerky, referáty, projekty, domáce úlohy 
k) ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz 

nielen na kvalitu osvojenia, ale aj spôsob ich prezentácie v logických 
súvislostiach a ich aplikáciou v praktických činnostiach  

 
3. Vo výslednej klasifikácii matematiky sa odzrkadľuje:  

l) súhrnné hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného 
v obsahovom a výkonovom štandarde, výsledná klasifikácia závisí od miery 
jeho zvládnutia, 

m) formatívne hodnotenie, preveruje schopnosť žiaka využívať medzipredmetové 
vzťahy v prírodovedných predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané 
vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh 

n) účasť a úspechy v matematických olympiádach a súťažiach môžu výslednú 
známku zlepšiť, 
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o) schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení problémových úloh v skupine. 
 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 
uvedených v odsekoch 3 až 8 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 
 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie 
analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na 
ich riešenie, aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách 
matematiky, i mimo nich (projekty, predpríprava na skupinovú prácu), prejavuje o ne 
záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie 
z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj 
postoj k danej problematike zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, 
vecne a konštruktívne, nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho 
činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa 
gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej úrovni, 
pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie vypočuť 
a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje 
a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými 
podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na 
základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) 
a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov 
a metód), aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách 
matematiky, menej aktívne mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa 
nimi, k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich 
spracovať (nie skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie 
zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje 
a argumentuje na danú tému, myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 
a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje 
výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na 
estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie 
však so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor 
prednesie často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia 
a schopnosť učiť sa učiť. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
úloh uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj 
problémové) vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam 
a problémovým  
úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc 
vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích 
hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie 
ich spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať 
postoj, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú 
tému, jeho myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením 
vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, 
vyjadruje sa gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia 
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je spracovaná na priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi 
skupiny je na nízkej úrovni, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, 
málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 
samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri 
riešení úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len 
pomocou známych postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné 
pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na 
hodinách matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc 
vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích 
hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, 
nevie ich však spracovať, len skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej problematike 
vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému 
diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, 
výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie prezentovať vlastné výsledky práce, 
vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná na podpriemernej úrovni, pri 
skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, zriedka 
prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 
samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, 
má v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, 
k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, 
na úlohách mimo vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike 
nevie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, 
diskusií sa nezúčastňuje, jeho logika myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje 
samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností sú nedostatočné, vlastné výsledky práce 
prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, jeho ústny aj písomný prejav 
je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie 
úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si 
a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 
 
        V matematike sa najčastejšie na overovanie požiadaviek na vedomosti a zručnosti 
žiaka využíva písomná forma. Overovanie vedomostí a zručností sa uskutočňuje z učiva 
aktuálneho tematického celku formou priebežných testov. Učivo celého tematického 
celku sa preveruje formou kontrolnej práce. Počas polroka žiaci absolvujú dve školské 
písomné práce, ktoré zahŕňajú obsah učiva za štvrťrok. Kontrolné, písomné práce 
a priebežné testy sú hodnotené bodmi. Ak žiak neabsolvuje kontrolnú alebo písomnú 
prácu, bude mať možnosť napísať ju v náhradnom termíne. Známky z kontrolných a 
písomných prác sa budú vyjadrovať podľa kritérií v odseku 16, známky z priebežných 
testov sa budú vyjadrovať podľa kritérií v odseku 17 a všetky sa budú brať do úvahy pri 
výslednej klasifikácii za polrok. Výsledná známka z matematiky za polrok bude 
vypočítaná zo súčtu bodov získaných za kontrolné a písomné práce počas polroka podľa 
kritérií v odseku 16 s prihliadnutím na známky z ústnych odpovedí, priebežných testov, 
aktivitu žiaka na hodinách, účasť a úspechy v matematických súťažiach.  
 
       Výsledná klasifikácia písomnej formy sa vyjadruje známkou, ktorá je vypočítaná 
prevodom dosiahnutých bodov z maximálneho počtu bodov všetkých písomných 
a kontrolných prác za polrok na percentá nasledovne: 
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100 – 90% - stupeň 1 – výborný 
  89 – 75% - stupeň 2 – chválitebný 
  74 – 50% - stupeň 3 – dobrý 
  49 – 30% - stupeň 4 – dostatočný 
  29 -  0%  - stupeň 5 – nedostatočný 
 

Klasifikácia priebežných testov sa vyjadruje známkou, ktorá je vypočítaná, prevodom 
dosiahnutých bodov na percentá podľa nasledovnej stupnice: 
  100 – 90% - stupeň 1 – výborný 
   89 – 75% - stupeň 2 – chválitebný 
   74 – 55% - stupeň 3 – dobrý 
   54 – 40% - stupeň 4 – dostatočný 
   39 – 0%  - stupeň 5 – nedostatočný 

 
Hodnotenie a klasifikácia žiaka so ŠVVP 

Na základe odporúčaní z pedagogickopsychologickej poradne  prispôsobujeme 
na hodinách matematiky hodnotenie a klasifikáciu nasledovným spôsobom: 

• Usmerňujeme žiačku pri riešení úloh. 
• Individuálne jej objasňujeme zadanie úlohy. 
• Tolerujeme žiačkino pomalšie tempo. 
• Akceptujeme žiačke nižšiu úroveň matematického a logického myslenia.  
• Umožňujeme žiačke používať kompenzačné pomôcky – PC, kalkulačku. 
• Žiačka nie je hodnotená pred kolektívom, nevyžadujeme od nej ústny prejav 

pred kolektívom. 
• Žiačka je hodnotená individuálne –  má zmenenú stupnicu hodnotenia. 

Výslednú klasifikáciu písomnej formy ako aj klasifikáciu priebežných testov u žiačky 
vyjadrujeme známkou, ktorú vypočítame prevodom dosiahnutých bodov na percentá 
podľa nasledovnej stupnice: 

100 – 80 %  - stupeň 1 – výborný 
  79 – 60 %  - stupeň 2 – chválitebný 
  59 -  40 %  - stupeň 3 – dobrý 
  39  - 20 %  - stupeň 4 – dostatočný 

        19 -   0 %  - stupeň 5 - nedostatočný 
 

Informatika, cvi čenia z informatiky 
 Pri klasifikácii je dôraz kladený najmä na: 
 

1. kvalitu myslenia, logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
2. kvalitu a rozsah získaných schopností vykonávať intelektuálne a praktické 
činnosti pri realizácii experimentov, 

3. schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh,  

4. schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri 
praktických činnostiach,  

5. celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov,  
6. aktivitu v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 
7. presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného 

prejavu, 
8. kvalitu výsledkov činnosti, 
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9. osvojenie účinných metód samostatného štúdia a čítania s porozumením. 
 
Klasifikácia : 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny 
a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie 
zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o 
správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 
prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi 
od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie 
analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 
riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje 
znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 
samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy 
správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný 
prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných 
intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci 
vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.  
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 
vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie 
opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  
 

    Hodnotenie písomnej skúšky (testu):  
 
  100%  -  89% -výborný 
        88%   -  75%- chválitebný 
   74%   -  50%- dobrý 
   49%   -  30%- dostatočný 
   29%   -  menej- nedostatočný 

 
Vyučujúci dodržiava tieto zásady hodnotenia :  
 

1. Na začiatku školského roka oboznámi žiakov s kritériami hodnotenia.   
2.   Žiaka vyskúša minimálne trikrát počas polroka, z toho aspoň raz ústne. 
3.    Hodnotenie žiaka musí byť objektívne. 
4.    Ústnu odpoveď ohodnotí známkou a slovným hodnotením, ktorým upozorní na            
nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach a vyzdvihne pozitívne prvky v odpovedi. 
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5.    Výsledok hodnotenia ústnej odpovede oznámi žiakovi ihneď. 
6.    Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 
7.    Vyučujúci zapisuje známky do triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.  
8.  Termín kontrolných a písomných prác oznámi žiakom vopred ( kontrolné a 
písomné páce musí žiak absolvovať všetky ). 
10.  Po dohode so žiakom určí termín na absolvovanie náhradnej kontrolnej alebo 
písomnej práce, ak ju nemohol žiak písať v riadnom termíne z vážnych dôvodov. 
11.  Termín priebežného testu nemusí žiakom oznámiť vopred. 
12.  Pred písaním testu, písomnej alebo kontrolnej práce informuje žiakov o spôsobe 
hodnotenia a klasifikácii. 
13.  Počas polroka žiaci píšu 2 školské písomné práce. 
14.  Výsledok písomnej formy odpovede oznámi žiakovi do 14 dní. 
15.  Klasifikáciu žiaka  za polrok učiteľ uzavrie a známku do klasifikačného hárku 
zapíše najneskôr  24 hodín pred klasifikačnou poradou. 
16.  Študent sa má o svoje známky zaujímať počas trvania školského roku. 
17.   Ak žiak vymešká z  vyučovacieho predmetu viac ako 30% odučených hodín za   
klasifikačné obdobie, môže byť na návrh vyučujúceho klasifikovaný po preskúšaní za   
prítomnosti kolegu rovnakej alebo príbuznej aprobácie, prípadne za prítomnosti 
triedneho učiteľa. 
18.   Výslednú známku za polrok vypočíta zo súčtu bodov získaných počas polroka za 
kontrolné a písomné práce podľa určených kritérií. 
19. Pri polročnom hodnotení berie do úvahy známky z ústnych odpovedí, priebežných 
testov, aktivitu žiaka na hodinách, účasť a úspechy v matematických súťažiach. 
 
Vypracovala  predmetová komisia matematiky a informatiky v zložení  : 
               Mgr. Bohuš Ľupták - predseda 
               Mgr. Ľudmila Bystrianska 
               Mgr. Nadežda Mihálová 
               Mgr. Elena Brndiarová 
                Ing. Gustáv Paučo 
               Mgr. Zlata Vinclavová 
 

 
 

Vzdelávacia oblasť  Človek a spoločnosť 
 
 

      Zásady hodnotenia v predmetoch dejepis, geografia, seminár z geografie, náuka 
o spoločnosti, občianska náuka, seminár z občianskej náuky a spoločenskovedný 
seminár boli vypracované v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
     Prospech žiaka v predmete dejepis, geografia, seminár z geografie, náuka 
o spoločnosti, občianska náuka, seminár z občianskej náuky a spoločenskovedný 
seminár sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – 
dostatočný a 5 –nedostatočný. 
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Dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti, seminár z občianskej 

náuky , spoločenskovedný seminár 
Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými 
osnovami a vzdelávacími štandardami: 

1. celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností, 
2. schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských 
javov a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 
3. schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 
4. aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

      5. výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
      6. schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť  
problémy, 
      7. kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť  
a schopnosť spolupráce. 
 

Stupnica hodnotenia a klasifikácie testov a písomných prác žiakov v predmete 
dejepis: 

stupeň 1 100% – 89% 
stupeň 2  88% - 73% 
stupeň 3  72% - 50% 
stupeň 4  49% - 30% 
stupeň 5  29% -  0% 
 
 

Stupnica hodnotenia a klasifikácie testov a písomných prác žiakov v predmetoch 
občianska náuka, náuka o spoločnosti, seminár z občianskej náuky, 
spoločenskovedný seminár: 

stupeň 1 100% – 89% 
stupeň 2  88% - 73% 
stupeň 3  72% - 55% 
stupeň 4  54% - 40% 
stupeň 5  39% -  0% 

 

Geografia , seminár z geografie  
Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 

obdobia sa hodnotí kvalita 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 ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, 
ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň 
prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom 
období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 
     1. celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností, 
     2. schopnosť logicky, samostatne a tvorivo myslieť 
     3. schopnosť posudzovať a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh zo života. 
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     4. schopnosť analyzovať závislosti vyjadrené mapou, tabuľkou, schémou, 
diagramom, 
      5. schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, spracovať ich 
a primerane prezentovať 
      6. výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
      7. schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, riešiť problémy v skupine, 
Okrem písomných prác a ústnych odpovedí sa vo výslednom hodnotení zohľadňujú: 
kreativita  a tvorivý prístup žiaka, aktivita žiaka na vyučovacej hodine, systematická 
a pravidelná príprava na vyučovanie, záujem o predmet prejavovaný prezentáciou 
referátov a projektov, mimoškolské aktivity žiakov – vlastnú tvorbu, účasť na 
olympiádach a pod. 
 
Stupnica hodnotenia a klasifikácie testov a písomných prác žiakov v predmetoch 
geografia a seminár z geografie: 
 

stupeň 1 100% – 89% 
stupeň 2  88% - 73% 
stupeň 3  72% - 50% 
stupeň 4  49% - 30% 
stupeň 5  29% -  0% 
 

Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 
Vyučujúci zapisuje známky do klasifikačného záznamu a elektronickej žiackej knižky. 
Písomné práce v trvaní viac ako 25 minút je vyučujúci povinný oznámiť žiakom vopred. 
Konečná známka za klasifikačné obdobie zohľadňuje ústne odpovede, písomné práce, 
testy a aktivitu žiakov. 
Známku za klasifikačné obdobie učiteľ uzavrie a zapíše do klasifikačného záznamu 
najneskôr 24 hodín pred klasifikačnou poradou. 
Ak žiak vymešká z predmetu viac ako 25% odučených hodín za klasifikačné obdobie, 
môže byť na návrh vyučujúceho preskúšaný za prítomnosti učiteľa rovnakej alebo 
príbuznej aprobácie, prípadne za prítomnosti triedneho učiteľa. 

 
 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, 
pojmy, definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo 
vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje 
osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 
a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len 
s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať 
postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti 
požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a 
rozumie vzťahom medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 
a motorických činností prejavuje nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. 
Samostatne alebo na základe menších podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky 
a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho 
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činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie 
zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v 
skupine. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri 
vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií 
osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa 
chýb. Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite 
výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický 
prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať 
postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga 
samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine. 
 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 
požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri 
vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii 
osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa 
závažných chýb. Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa 
objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky 
a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie 
pohotovo zaujať postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom 
štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 
 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, 
definície a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní 
požadovaných intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické 
a praktické úlohy kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny 
prejav je nevyhovujúci. K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je 
schopný vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod 
trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine. 
 

 
 
Vypracovala  predmetová komisia Človek a spoločnosť v zložení : 
Mgr. Ľudmila Bystrianska – vedúca 
Mgr. Jarmila Hricová 
PhDr. Blažena Hrušková 
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Vzdelávacie oblasti Človek a hodnoty, Umenie a kultúra, 
Zdravie a pohyb 

 
Etická výchova ,  náboženská výchova 

 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva naplno 
svoje osobné predpoklady. Pri riešení úloh preukazuje autentickosť, kreativitu 
a originalitu. Je schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. 
Má záujem a snahu o rozvíjanie svojich kompetencií. Vie pohotovo zaujať postoj 
a aktívne vyjadriť svoj názor. 
 
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje 
osobné predpoklady. Pri riešení úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, kreativity 
a originality. Je schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislisti. 
Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Vie zaujať postoj k požadovaným 
záležitostiam a vyjadriť svoj názor. 
 
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva 
svoje osobné predpoklady. Pri riešení úloh preukazuje nízku mieru autentickosti, 
kreativity a originality. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, s problémami 
aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným 
záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor. 
 
Stupeň 4- dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách 
pasívny, nespolupracuje. Pri riešení úloh neprejavuje autentickosť, kreativitu 
a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať 
medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj požadovaným záležitostiam 
a vyjadriť svoj vlastný názor. 
 
Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý proklamatívne 
ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. 
Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj názor.  
 
 

Umenie a kultúra, estetická výchova 
 

Hodnotenie v predmete umenie a kultúra prebieha formou slovného hodnotenia 
a klasifikácie. Hlavným cieľom predmetu umenie a kultúra je oblasť prežívania, 
interpretácie sveta a vyjadrovania, oblasť postojov a procesy, ktoré sú viazané na 
individuálne vlastnosti a podmienky jednotlivca, práve preto je v predmete možnosť 
kvantifikácie a objektivizácie obmedzená. Ťažiskovou formou hodnotenia je veku 
primerané, komplexné a analyticky podložené  slovné hodnotenie, t.j.  spätná väzba. 
Prvoradou funkciou spätnej väzby je motivovať k žiaka a usmerniť jeho osobnostný 
vývoj a rozvinúť v ňom kultúrne potreby. Odohráva sa priamo na hodine a reaguje na 
spôsoby spolupráce žiakov, na ich motiváciu ako aj na výsledky ich práce. V takom 
prípade je hodnotenie žiakov založené na porovnaní v rámci skupiny  žiakov (triedy), čo 
má výchovný charakter. Nehodnotí sa len výsledok činnosti žiaka, ale celý výchovný 
proces a prístup žiaka v rámci neho. V predmete sa v prvom rade očakáva vlastný 
prístup žiaka k aplikácii vyjadrovacích prostriedkov, nástrojových a koordinačných 
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zručností v rozvoji vlastného vnímania a má viesť  samostatnému sebavyjadreniu žiaka . 
Očakáva sa vlastný prístup žiaka v oblasti chápania a interpretácie kultúrnych artefaktov 
a pri vytváraní vlastných prezentácií skutočnosti alebo svojho vnútorného sveta.  

Záverečnou formou komplexnej spätnej väzby je škálovanie formou známok. 
Učiteľ však berie ohľad na vlastné vnímanie kultúry žiakom, jeho porozumenie 
kultúrnych artefaktov, využívanie nástrojov kultúry pre sebavyjadrenie či komunikáciu. 

 
V rámci predmetu umenie a kultúra hodnotíme tieto oblasti žiakovho správania sa: 
a) jazykové (literárne), vizuálne, pohybové (dramatické), zvukové (hudobné) 

vyjadrenie spôsobu, akým žiak vníma  kultúrne artefakty, 
b) tvorbu jazykových, vizuálnych, pohybových a zvukových artefaktov, 
c) reflexia kultúrnych artefaktov, 
d) názory a postoje, 
e) prejavy zložitejších poznávacích procesov, 
f) prácu s informáciami, médiami, 
g) spôsoby komunikácie a spolupráce pri riešení úloh, 
h) prejavy motivácie k činnosti, 
i) prejavy rôznych kognitívnych a emocionálnych procesov. 
 
Kritériá  pri hodnotení obsahu žiakovej práce: 
a) flexibilnosť vo vnímaní kultúrnych a iných artefaktov, znakov, situácií, činností,  
b) otvorenosť k zmenám vo vnímaní kultúrnych artefaktov, znakov, situácií 

a činností, 
c) pestrosť tvorivých cieľov, vyjadrovacích prostriedkov využívaných žiakmi, 

schopnosť tvorivo manipulovať s vyjadrovacími prostriedkami rôznych oblastí 
kultúrnej tvorby, 

d) samostatnosť v interpretácii a reflexii kultúrnych artefaktov, vlastnej tvorivej 
činnosti, 

e) schopnosť venovať pozornosť odlišným názorom a postojom, schopnosť 
tolerovať odlišné názory a postoje, schopnosť adaptovať svoje názory a postoje 
v novej situácii, 

f) miera prehlbovania poznania kultúry a schopnosť aplikácie získaných poznatkov 
na nové situácie, 

g) samostatnosť v získavaní, spracúvaní a využívaní informácií a schopnosť 
korektného spracovávania informácií, 

h) schopnosť samostatne argumentovať vo vzťahu k obsahom médií 
a vyhodnocovania dôsledkov pôsobenia produktov médií. 

 
Kritériá  pri hodnotení procesu žiakovho učenia: 
a) kultivovanosť v komunikácii pri riešení úloh, schopnosť efektívne komunikovať 

pri riešení úloh a schopnosť interpretovať vlastnú komunikáciu, 
b) vklad žiaka do spolupráce pri riešení úloh, zodpovednosť žiaka a schopnosť 

efektívne spolupracovať pri riešení úloh, 
c) záujem o kultúrne artefakty, kultúrnu tvorbu, 
d) pestrosť prejavov kognitívnych procesov u žiaka, 
e) zručnosti žiakov, kultivovanosť v prejavoch žiakovej emocionality. 
 
 
 
 



Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 981 12 Hnúšťa 

 30

Klasifikácia predmetu umenie a kultúra 
Stupeň 1 – výborný – žiak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré 

vyjadrovacie prostriedky a neustále ich obnovuje, reflektuje kultúrne procesy i svoje 
premeny.  

Stupeň 2 – chválitebný – žiak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny 
a tvorivý. 

Stupeň 3 – dobrý – žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je slabo 
motivovaný k tvorbe, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie 
prostriedky, komunikuje nekultivovane, ťažšie identifikuje  predsudky a stereotypy. 

Stupeň 4 – dostatočný – žiak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len 
základné zručnosti v manipulácii s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne 
identifikuje prebiehajúce procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, 
schopnosti a poznanie v nových oblastiach. 

Stupeň – 5 – nedostatočný – neodporúča sa používať – žiak nerealizuje úlohy ani 
s pomocou imitácie, neprejavuje ani len základné zručnosti v manipulácii 
s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Žiak neidentifikuje prebiehajúce procesy 
a nedokáže aplikovať získané zručnosti, schopnosti. Žiak nezískal ani len základné 
poznatky v nových oblastiach kultúry a umenia. 
 

Hudobná výchova 

     Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii v predmete hudobná výchova učiteľ 
uplatňuje voči žiakovi primeranú náročnosť a pedagogický takt, jeho výkony hodnotí 
komplexne s prihliadnutím na vynaložené úsilie žiaka. 

     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. 

      Učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony 
žiaka, teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer 
danosti, snahy a záujmu o hudbu a hudobnú výchovu, až potom úroveň hudobných 
činností a vedomostí. 

       V rámci predmetu hudobná výchova uplatňuje učiteľ tieto hlavné kritériá: 

 a) priebeh vytvárania postojov, 

 b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí. 

     Pri hodnotení priebehu vytvárania postojov učiteľ u žiaka primerane veku hodnotí: 

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

b) schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných 
úlohách, 

c) schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon 
spolužiakov. 

     Pri hodnotení priebehu vytvárania zručností a spôsobilostí učiteľ u žiaka primerane 
veku hodnotí: 
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• schopnosť spievať na základe svojich dispozícií intonačne čisto, 
rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom a využívať získané 
spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, 

• orientáciu žiaka v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

• hru a tvorbu jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na 
detských rytmických nástrojoch, 

• orientáciu v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových 
prostriedkov hudby a ich funkcií, 

• pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky 
verbalizovať a zdôvodniť, 

• integráciu a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri 
realizácií hudobno-dramatických činností, 

• aktivitu a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia. 

     Pri hodnotení priebehu získavania hudobných vedomostí učiteľ u žiaka primerane 
veku hodnotí: 

• 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 najznámejších diel, vedieť ich zaradiť 
do hudobných období. 

     Klasifikácia predmetu hudobná výchova 

a) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je usilovný, vytrvalý, 
pracuje primerane svojmu veku prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo 
uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, ktoré 
úspešne rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave; dokáže vyjadriť 
veku primerané postoje, názory na hudobné umenie; má aktívny záujem 
o hudobné umenie; individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa 
úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných činnostiach. 

b) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak spĺňa kritériá, ale je 
menej samostatný, iniciatívny a tvorivý; menej využíva svoje schopnosti 
v individuálnom a kolektívnom prejave; potrebuje sústavnú pomoc 
učiteľa. 

c) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy priemerne, 
chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, je málo aktívny a snaživý, potrebuje 
sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa. 

d) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak realizuje edukačné 
úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu. 

e) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak nespĺňa kritériá. Tento 
stupeň neodporúčame používať pri súhrnnej klasifikácii žiaka. 
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Výtvarná výchova , výchova umením 
 

V rámci predmetov VYV a VUM uplatňuje učiteľ tieto hlavné kritériá: 
a) priebeh vytvárania postojov, získavania vedomostí, zručností a spôsobilostí, 
b) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 
 
Pri hodnotení priebehu vytvárania postojov sa u žiaka primerane veku hodnotí: 
a) prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, 
b) otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, 
c) cieľavedomosť v riešení, 
d) záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, 
e) schopnosť spolupracovať, zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce 

spolužiakov. 
 

Pri hodnotení priebehu získavania zručností a spôsobilostí sa u žiaka hodnotí: 
a) technické a formálne zručnosti, 
b) mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, predstavivosti 

a fantázie, myslenia. 
 
Pri hodnotení priebehu získavania vedomostí sa u žiaka primerane veku hodnotí: 
a) znalosť oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiace s preberanými 

edukačnými úlohami,  
b) pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 
c) znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania. 

 
Klasifikácia predmetov výtvarná výchova a výchova umením 
Stupeň 1 – výborný – žiak je iniciatívny, tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, 

uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom a experimentovaniu. Veku 
primerane dokáže vyjadriť svoje postoje v oblasti vizuálnej kultúry, ovláda zručnosti 
podľa požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni, preukazuje veku 
primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania, prežívania, fantázie 
a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcií. Žiak dokáže veku primerane 
pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky, preukazuje vedomosti 
z oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným technikám. Žiak dokáže rešpektovať 
vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu 
iných, žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. 

Stupeň 2 – chválitebný – žiak sa klasifikuje, ak spĺňa kritériá prvého stupňa 
hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. 

Stupeň  3 – dobrý – žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu 
iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové 
vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 

Stupeň 4 – dostatočný – žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez 
vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových 
oblastiach. 

Stupeň 5 – nedostatočný – neodporúča sa používať – žiak nespĺňa kritériá 
hodnotenia, nemá záujem o výtvarné aktivity.  
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Telesná výchova , telesná a športová výchova 
 

      Pri klasifikácii výsledkov z predmetu telesná výchova sa vychádza z požiadaviek 
učebných osnov a vzdelávacích štandardov a hodnotí sa: 
a)   aktívny vzťah k telesnej výchove a športu 
b)   využívanie osobných predpokladov na zvládnutie jednotlivých športových disciplín 
c)   využívanie medzipredmetových vzťahov /biológia, chémia, fyzika......../ 
d)   záujem a snaha o zlepšovanie telesnej zdatnosti  a teoretických vedomostí   
z olympizmu,   teórie TK a športu. 
 
Klasifkácia z predmetov telesná výchova a telesená a športová výchova  
Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje ak je aktívny, samostatný, využíva svoje 
osobné predpoklady, využíva medzipredmetové vzťahy.Má snahu a snahu o zlepšovanie 
telesnej zdatnosti.Na 90% hodinách sa aktívne zúčastňuje.Vie samostatne rozhodovať 
jednotlivé športové disciplíny. 
Stupňom 2 -  chválitebný sa žiak klasifikuje ak je aktívny,samostatný.využíva svoje 
osobné predpoklady a medzipredmetové vzťahy. Má snahu o zlepšenie telesnej 
zdatnosti.Na 80% hodinách sa aktívne zúčastňuje. 
Stupňom 3 -  dobrý sa žiak klasifikuje ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva 
svoje osobné predpoklady. Jeho zručnosti sú obmedzené nesnaží sa zlepšovať svoju 
telesnú zdatnosť. 
Stupňom 4 - dostatočný sa žiak hodnotí ak je na hodinách pasívny , nespolupracuje. 
    Na 70% hodinách sa zúčastňuje. 
Stupňom 5 -  nedostatočný sa hodnotí žiak, ktorý ignoruje výučbu vôbec 
nespolupracuje.  
Tento stupeň neodporúčame používať pri súhrnnej klasifikácii žiaka.  
 
                       
Vypracovala  predmetová komisia Človek a hodnoty, umenie a kultúra, zdravie a 
pohyb : 
Mgr. Ján Štefánik - vedúci 
Mgr. Jarmila Hricová 
PaedDr. Eva Talianová 
Mgr. Iveta Korenková 
Mgr. Jozef Trubíni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium Mateja Hrebendu Hlavná 431 981 12 Hnúšťa 

 34

Časť III. 

Hodnotenie a klasifikácia správania 

     Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje riaditeľ po 
prerokovaní a odhlasovaní  v pedagogickej rade .  
     Pri hodnotení a klasifikácii správania 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. 
3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 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 ustanoveniu školského poriadku. 

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

Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.  

 
Opatrenia vo výchove - pochvaly 

     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. 

Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ 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.  
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     Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej 
rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo 
školy. 

      

Opatrenia vo výchove  - Napomenutia a pokarhania 
 

       Akékoľvek opatrenia vo výchove sú na základe školského poriadku  predkladané 
triednym učiteľom  pedagogickej rade,  ktorá ich prerokuje.   

 
      Žiakovi je možné  uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade 
do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení dozvedel pedagogický zamestnanec, 
najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. 
 
      Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.  
 
     Podľa potreby najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia sa 
na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca  neplnoletého žiaka  
prípadne delegovaný člen rady školy. 
 
     Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku. 

   
1. Menej závažné previnenia: 

 
− opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii, 
− neospravedlnená účasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na 

vyučovanie, 
− znečisťovanie priestorov školy, 
− neúmyselné poškodenie školského majetku. 
 

2. Závažné previnenia: 
 

− 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,  vyhrážanie sa, 
− verbálna (ústna) a neverbálna (písomná) propagácia a podpora hnutí 

smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa §  260 
Trestného zákona, 

− v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená 
neúčasť na vyučovaní, preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť 
závažné a opakujúce sa  priestupky. 

                                          
          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 
udeliť napomenutie alebo pokarhanie : 
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 A.  Napomenutie od triedneho učiteľa  za  menej závažné previnenia napr. : 
 

1. zápis v triednej knihe, ústna sťažnosť pedagogických pracovníkov prednesená 
na pedagogickej rade, 

2. nevhodná úprava zovňajšku, 
3. nepreobúvanie sa v priestoroch školy, 
4. 1 – 2 neskoré príchody na vyučovanie, 
 

B.  Pokarhanie od triedneho učiteľa za  menej závažné previnenia napr: 
 

1. používanie vulgárnych výrazov, 
2. 3 až  4 neskoré príchody na vyučovanie, 

 
C .  Pokarhanie  od riaditeľa školy  napr. za: 
 

1. za 5 až 6 neskorých príchodov na vyučovanie, 
2. za podvádzanie, 
3. za fajčenie v priestoroch školy a na školských akciách, 
4. za opakujúce sa neslušné správanie, 
5. za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia, 
6. za opakujúce sa priestupky. 

 
Obvyklé udelenie výchovných opatrení podľa počtu hodín neospravedlnenej 

absencie 
 

Počet hodín  
neospravedlnenej absencie 

Opatrenia vo výchove 

1 Napomenutie triednym učiteľom 
2 Pokarhanie triednym učiteľom 

3 - 6 Pokarhanie riaditeľom školy 
21 - 30 Podmienečné vylúčenie zo štúdia 
nad 30 Vylúčenie zo štúdia 

-  
 
       Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému 
poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám   
spoločnosti 

a) podmienečné vylúčenie, 
b) vylúčenie. 

      Výchovné opatrenia podľa odseku b) možno uložiť žiakovi len vtedy, ak  skončil 
plnenie povinnej školskej dochádzky. 
 
     
D .  Podmienečné vylúčenie : 
 

1. za sústavné neskoré príchody na vyučovanie, 
2. za požívanie alkoholických nápojov a  iných druhov psychotropných látok  

v školských priestoroch a na akciách poriadaných školou, 
3. za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce 

zdravie a život spolužiakov a pracovníkov školy, 
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4. za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy, 
5. za krádež, 
6. za úmyselné ublíženie na zdraví, 
7. za šikanovanie , vydieranie, vyhrážanie, 
8. za vandalizmus, 
9. za prejavy rasovej a národnostnej neznášanlivosti, 
10. za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy, 
11. za konanie v rozpore so zásadami morálky a pravidlami spolunažívania, za 

obmedzovanie ľudských práv a slobôd podľa ústavy SR . 
 
a)  Pri podmienečnom vylúčení určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na 
jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčí, riaditeľ 
upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného 
previnenia, riaditeľ uloží  žiakovi opatrenie vo  výchove podľa  odseku E – 
vylúčenie zo štúdia. 
 
b)  Na rozhodovanie riaditeľa podľa odsekov C) a D) sa nevzťahuje všeobecne 
záväzný predpis o správnom konaní. 
 
c)  Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do  osobného spisu žiaka. Opatrenie vo 
výchove udelené neplnoletému žiakovi oznámi riaditeľ školy  zákonnému 
zástupcovi žiaka písomne. 
  

E . Vylúčenie : 
 
Zvlášť závažné previnenia, za ktoré môže byť žiak okamžite vylúčený zo štúdia:  

 
1. úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam 
spolužiakov,  
2.  spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, pri ktorom zasahujú orgány 
činné v trestnom konaní, 
3. spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy.  
4. za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie,  
5. za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy, 
6. za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky  uvedené v bode D , 
7.za vyhotovovanie podobizní, obrazových, zvukových, zvukovo a obrazovo-
zvukových záznamov zachytávajúcich pracovníkov školy na  podujatiach akéhokoľvek 
druhu organizovaných školou bez vedomia a súhlasu pracovníkov školy ( 
pedagogických aj nepedagogických ) ani ich zaobstarávanie akýmkoľkvek spôsobom, 
držanie ich a distribuovanie ďalej medzi verejnosť prípadne ostatných študentov.  
 
      
     Opatrenie vo výchove podľa časti E možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, 
ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky1). 

 

10. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému 
poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám 
spoločnosti 
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Komisionálne skúšky 

     O povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Komisia pre 
komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z 

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

b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný 
vyučovací predmet, 

prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný 
vyučovací predmet. 

     Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky, ak : 
 

a) koná rozdielovú skúšku, 
b) je skúšaný v náhradnom termíne, 

            c)  žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka, 
            d)  ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

                  e)   koná opravnú skúšku, 
                  f)   študuje podľa individuálneho učebného plánu. 
 
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 
Riaditeľ školy môže povoliť účasť  zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom 
preskúšaní. 
 
Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa 
sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky 
sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku 
stupňom prospechu nedostatočný. 
 
 
 

Opravná skúška 
 
1.   Žiak, ktorý má na konci 2. polroka nedostatočný prospech najviac z 2 predmetov, 
môže požiadať  riaditeľstvo školy o vykonanie opravnej skúšky. 
 
2.   Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 
klasifikuje sa  z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať skúšku stupňom 
prospechu – nedostatočný /5/. 
 
3    Ak žiak nezložil úspešne opravnú skúšku z predmetu a neprospel,  môže opakovať 
ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. 
 
 

 
Opakovanie ročníka 

 
1.  Riaditeľ rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho 
vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré  uvedie plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 
žiaka v písomnej žiadosti. 
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2.   Ak riaditeľ nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať 
ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa školského 
roka príslušného ročníka. 
 
3. Ak riaditeľ nepovolí žiakovi prímy až kvarty opakovanie ročníka, žiak bude 
preradený na základnú školu. 
 

   
 
 
 


