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Článok 1 

Všeobecné informácie 

 
1) Táto vnútorná smernica určuje systém a postup pri hodnotení vzdelávacích výsledkov 

žiakov 1. a 2 stupňa.  

 

2) Záväzným a východiskovým dokumentom pre vnútorný systém hodnotenia vzdelávacích 

výsledkov žiakov je Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
1
. 

Vnútorný systém hodnotenia pre 1. a 2. stupeň bol súčasne zostavený na základe podnetov, 

návrhov, diskusií a dohody pedagógov jednotlivých vyučovacích predmetov (v rámci 

Predmetových komisií a Metodického združenia). 

 

3) Všeobecným cieľom diagnostikovania a hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je 

získanie informácií o aktuálnom stave rozvoja žiaka v daných oblastiach – vzdelávacích 

obsahoch, t. j. o dosiahnutej úrovni jednotlivých výkonových štandardov u žiaka. Tieto 

informácie predstavujú spätnú väzbu o procese učenia sa v prvom rade pre samotného 

žiaka, učiteľa a zákonných zástupcov. Môžu motivovať žiaka pre ďalšie učenie alebo 

odhaliť jeho skryté rezervy, potenciality či možnosti ďalšieho úspešného rozvoja. Na 

základe hodnotenia žiaka môže učiteľ voliť ďalšie vhodné vyučovacie stratégie pre jeho 

úspešné vzdelávanie. Pedagogické diagnostikovanie a hodnotenie sa pedagógovia snažia 

stavať na pozitívach žiaka. 

 

 

Článok 2 

Pravidlá diagnostikovania a hodnotenia žiakov 
  

1) Za diagnostikovanie a hodnotenie úrovne výkonových štandardov u žiaka zodpovedá 

učiteľ vyučujúci príslušný vyučovací predmet, pričom plne rešpektuje a dodržiava 

plnenie tejto smernice. So systémom hodnotenia (pre daný vyučovací predmet) oboznámi 

žiakov a rodičov na začiatku školského roka. 

 

2) Učiteľ daného vyučovacieho predmetu vždy zabezpečí, aby hodnotenie výkonu bolo: 

 zrozumiteľné a jednoznačné; 

 pedagogicky zdôvodniteľné; 

 odborne správne; 

 porovnateľné s danými kritériami hodnotenia žiaka; 

 vždy dokumentované – učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

 

3) Formálne sú hodnotené len tie výkony žiaka, ktoré boli predmetom učenia sa v rámci tzv. 

preberania daného učiva (témy, tematického celku). Žiakom bol pritom poskytnutý 

dostatočný čas na osvojenie výkonov, rešpektujúc ich individuálne osobitosti v procese 

                                                           
1
 Dostupné na: http://zsvkostolany.edupage.org/text4/ 

 

 

http://zsvkostolany.edupage.org/text4/
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učenia. Učiteľ teda vytvoril dostatočný priestor a čas na sprístupnenie učiva žiakovi, 

a následne na jeho osvojenie žiakom (porozumenie, automatizácia postupov a zručností). 

 

4) Učiteľ oboznamuje žiaka s hodnotením, zdôrazní klady a zápory výkonu. Po ústnom 

diagnostikovaní („skúšaní“) oboznámi žiaka so znením hodnotenia hneď. Pri písomných 

a praktických formách diagnostikovania je učiteľ povinný žiakovi poskytnúť hodnotenie 

so súčasným nahliadnutím do materiálu do 10 dní.  

 

5) Učiteľ pristupuje k hodnoteniu žiaka taktne, zvlášť v prípade nižšieho ohodnotenia 

zbytočne nezverejňuje výsledok pred ostatnými žiakmi. Zároveň však vhodne využíva 

svoje hodnotenie na rozvoj sebahodnotenia jednotlivých žiakov. Rozvoj primeraného 

sebahodnotenia je vždy implicitnou a/alebo explicitnou súčasťou učiteľovho hodnotenia. 

 

6) Učiteľ využíva široké spektrum diagnostických nástrojov/postupov v závislosti do 

povahy hodnoteného výkonu žiaka i jeho individuálnych daností (žiaci so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami, resp. žiaci vyžadujúci zvýšený individuálny prístup). 

Diagnostikovanie (zisťovanie úrovne výkonu žiaka) učiteľ realizuje pravidelne, 

systematicky počas školského roka s primeranými odstupmi. Vhodnými plánovaním 

diagnostického procesu je potrebné predchádzať preťažovaniu žiaka, a následne 

skresleným výkonom. Učiteľ využíva formatívne (spravidla priebežné, počas šk. roka) 

a sumatívne (súhrnné, na konci učebnej témy a šk. polroka) hodnotenie žiakov. 

 

7) Hodnotiaci učiteľ archivuje písomné formy diagnostikovania (testy, písomné práce, 

projekty, ostatné práce) do konca školského roka. V prípade potreby vytvára portfólio 

žiaka, do ktorého sú zaraďované práce podľa dohody. 

 

8) Učiteľ príslušného predmetu priebežne vedie evidenciu hodnotenia žiakov 

v pedagogickej dokumentácii a zároveň v žiackej knižke. Žiak predkladá učiteľovi žiacku 

knižku k záznamu hodnotenia. Učiteľ nezodpovedá za absentujúcu známku v žiackej 

knižke, ak túto žiak v škole nemal k dispozícii. Žiak je povinný z vlastnej iniciatívy 

dodatočne predložiť žiacku knižku k záznamu hodnotenia. 

 

9) Žiak a jeho zákonní zástupcovia majú právo na poskytnutie relevantných informácií 

o výkone žiaka a jeho hodnotení. V prípade záujmu učiteľ umožňuje zákonným 

zástupcom nahliadnuť do písomných prác. Zákonní zástupcovia majú právo informovať 

sa o prospechu a správaní svojho dieťaťa osobne u pedagógov po vzájomnej dohode 

alebo počas rodičovských združení. 

 

10) Vyučujúci jednotlivých predmetov priebežne informujú triedneho učiteľa o stave 

hodnotenia v danej triede. Upozorňujú triedneho učiteľa na výrazné učebné problémy, 

resp. problémové správanie žiaka. Triedni učitelia predkladajú súhrnnú informáciu 

o hodnotení svojej triedy na Pedagogických radách. Triedni učitelia informujú rodičov 

o prospechu a správaní žiakov, zvlášť v prípadoch závažnejších nedostatkov. 

 

 

 

 

 

 



Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, Školská 5 
_____________________________________________________________ 

 

4 
 

 

 

 

Článok 3 

Vnútorný systém hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov – primárne 

vzdelávanie (ISCED 1) 
 

1) Všeobecné ustanovenia 

 

 Na 1. stupni sú hodnotené všetky vyučovacie predmety vo všetkých ročníkoch (1. – 

4.). Formálne hodnotenie je vyjadrované  klasifikačnými stupňami vyjadrenými číslami 

(známkami): 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

 Hodnotenie klasifikáciou je realizované ako priebežné počas šk. roka a súhrnné – 

celkové na konci prvého a druhého polroka.  

 Okrem formálneho hodnotenia klasifikačným stupňom permanentnou súčasťou 

vyučovacieho procesu každého predmetu je neformálne slovné hodnotenie, ktoré pedagóg 

využíva podľa vlastného uváženia (v hovorenej i v písomnej podobe – v žiackej knižke). 

Realizuje sa slovnou alebo písomnou formou v žiackej knižke. Formálne slovné hodnotenie 

sa na našej škole nerealizuje. 

 

 Špecifikom hodnotenia v prvom ročníku je využívanie neformálneho hodnotenia 

tzv. motivačnou pečiatkou, ktorá je alternatívou klasifikačných stupňov 1 (výborný) a 2 

(chválitebný). V prvom ročníku plní hodnotenie predovšetkým motivačnú funkciu. 

 

 Podkladmi pre hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka sú v rámci jednotlivých 

predmetov nasledovné diagnostické nástroje a postupy: 

- pravidelné zámerné pozorovanie správania žiaka počas aj mimo vyučovacích 

hodín; 

- pravidelné sledovanie pripravenosti žiaka na vyučovanie a postojov k učeniu; 

- formálne a neformálne rozhovory so žiakmi; 

- rôzne formy skúšok a testov (ústne, písomné, grafické, pohybové, praktické); 

- tvorivé prejavy žiaka (projekty, portfóliá; praktické a umelecké prejavy); 

- rozhovory s ostatnými pedagógmi a ďalšími zainteresovanými osobami 

(odbornými zamestnancami, lekárom, rodičom a pod.). 

 

 

2) Slovenský jazyk a literatúra 

  

 Vzhľadom na komplexný charakter školského predmetu Slovenský jazyk a literatúra, 

priebežné hodnotenie je realizované v rámci nasledovných oblastí:  

 - hovorená reč (spracovanie a realizovanie hovorenej reči): porozumenie počúvanému 

textu, samostatný  hovorený prejav žiaka s náležitými obsahovými a formálnymi kvalitami; 



Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, Školská 5 
_____________________________________________________________ 

 

5 
 

 - písaná reč (práca s písaným textom):  čítanie s porozumením, odpisy, prepisy, 

diktáty, tvorivé písanie (slov, slov. spojení, viet podľa obrázka/predlohy; písanie vlastného 

textu); 

- jazykovedné a literárnovedné poznanie (poznatky a schopnosti poznatky prakticky 

používať v jazykovom prejave).  

 Celkové hodnotenie žiaka v tomto predmete predpokladá vyvodenie podľa možnosti 

čo najobjektívnejšieho klasifikačného stupňa za všetky oblasti. Pri komplexnom 

vyhodnocovaní výsledkov žiaka sledujeme princípy (v súlade s požiadavkami ŠVP/iŠVP - 

vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia): 

 1. zvýšený dôraz na obsahovo-významovú rovinu písania a čítania (obsah – význam 

textu je dôležitejší ako technicky správne prečítanie, resp. technika písania) pred formálnou 

rovinou; 

 2. zvýšený dôraz na praktické využitie jazykovedných a literárnovedných poznatkov 

ako na ich memorovanie; 

 3. zvýšený individuálny prístup v hodnotení (zvlášť v 1.  a 2. ročníku) vzhľadom na 

rôzne tempo osvojovania si predpísaných výkonov u jednotlivcov. 

 

 Pre účely hodnotenia výkonov v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú 

využívané nasledovné diagnostické nástroje: Odpisy, prepisy, pravopisné úlohy, diktáty, 

tvorivé písanie, priebežné a súhrnné písomné práce, čítanie, rozhovory, výtvarné/grafické 

prejavy. 

 

Odpisy, prepisy, pravopisné úlohy, diktáty, tvorivé písanie: 

 

 Odpisy predstavujú relatívne najjednoduchší z uvádzaných písaných prejavov žiaka. 

Tieto výkony sú spravidla požadované len v 1. ročníku, nakoľko ide o kopírované písanie 

textu v písanom písme znova do písaného písma. Hodnotený je odpis v časovej postupnosti: 

písmená, slová, slovné spojenia, vety, text. Hodnotená je v podstate forma prejavu: grafické 

kvality písma – technika písania, čitateľnosť písma, grafická úprava, pravopis, postupnosť 

slov vo vetách, interpunkcia. Klasifikácia je realizovaná podľa Tabuľky 1. 

 Prepisy sú náročnejšou zručnosťou, kedy žiak musí pretransformovať písmeno, slovo, 

vetu, text z tlačenej verzie do písaného písma. Táto zručnosť je spravidla hodnotená len v 1. 

ročníku. Pravidlá hodnotenia sú analogické ako pri odpise, klasifikácia je realizovaná podľa 

Tabuľky 1. 

 Pravopisné úlohy sú nástrojom hodnotenia poznania pravopisných javov a schopností 

ich použitia. Môžu mať rôznu formu, ktorú zostavuje učiteľ podľa vlastného uváženia 

s ohľadom na náročnosť učiva a na špecifiká učenia sa žiakov. Často bývajú súčasťou 

rozsiahlejších kontrolných prác. Pravopisné úlohy sú hodnotené podľa Tabuľky 2. 

 Písanie diktátov je jednou z najnáročnejších zručností, ktoré si žiak musí osvojiť na 

primárnom stupni, preto hodnotenie podlieha nasledovným pravidlám: 

- vo všetkých ročníkoch primárneho stupňa sú zadávané nácvičné diktáty 

(realizované rôznymi postupmi) a kontrolné diktáty; 

- vzhľadom na funkciu, nácvičné diktáty nie sú diagnostickým nástrojom pre 

hodnotenie schopnosti písať diktát, ale slúžia len na prípravu – nácvik k písaniu 

kontrolného diktátu;  

- nácvičné diktáty môžu byť hodnotené podľa Tabuľky 1, ale nezapisujú sa do 

žiackej knižky a do klasifikačného záznamu; slúžia len na orientáciu pre žiaka 

a rodiča, akú úroveň písania diktátov dosahuje žiak v danom období; pre učiteľa sú 

významným podkladom pre výber vhodných vyučovacích stratégií; 
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- v 1. ročníku sú diktáty v rôznych variáciách zadávané priebežne ako nácvičné 

úlohy podľa uváženia pedagóga; počet klasifikovaných kontrolných diktátov je 1 

počas šk. roka (v súlade so vzdelávacím štandardom iŠVP), ktorý je zadaný 

na konci šk. roka a reprezentuje celoročné učivo; zvlášť v 1. ročníku sa od 

pedagóga vyžaduje zvlášť citlivý a uvážený prístup (klasifikácia diktátu až po 

dôkladnom osvojení si písaných javov; možnosť opravného diktátu a pod.); 

- v 2. – 4. ročníku sú v priebehu šk. roka zadávajú kontrolné diktáty v počtoch:  

- 2. ročník: 6 diktátov; 

- 3. ročník: 8 diktátov; 

- 4. ročník: 7 diktátov; 

- nácvičné a kontrolné diktáty vo všetkých ročníkoch primárneho stupňa (vrátane 

diktátov v rámci vstupných a výstupných testov vo  4. ročníku) sú hodnotené 

podľa stupnice uvádzanej v Tabuľke 1. 

 Tvorivé písanie predstavuje tvorbu tzv. slohových prác. Základy tvorivého písania sú 

však kladené už v prvom ročníku, keď žiak začína písať slová podľa obrázku alebo inej 

predlohy („napíš slovom, čo je na obrázku“). Preto už v 1. ročníku hodnotíme počiatky 

tvorivého písania v najelementárnejšej podobe. K písaniu slov podľa obrázku postupne 

pribúda písanie slovného spojenia, neskôr písanie vety. Vo vyšších ročníkoch sú hodnotené 

prevažne súvislé písané (aj hovorené) prejavy žiakov. Hodnotená je obsahovo-významová  

a formálna rovina textu (grafická úprava, pravopis, čitateľnosť písma). Klasifikácia týchto 

výkonov môže byť realizovaná podľa Tabuľky 1, resp. pedagóg zvolí alternatívy podľa 

potrieb danej úlohy a situácie. Pri hodnotení súvislých písaných prejavov sa riadi zásadami 

hodnotenia slohových prác.  

 

Priebežné a súhrnné písomné práce: 

 

 V rámci jazykového a literárneho vzdelávania žiakov sú pravidelne počas šk. roka 

zadávané písomné práce. Môžu mať rôznu formu (rozsah a podobu úloh), ktorú si volí učiteľ 

podľa vlastného uváženia. Písomnými prácami sa preverujú poznatky a zručnosti v rámci učív 

alebo tematických celkov. Môžu mať povahu: 

- priebežných kontrolných prác (hodnotenie znalostí učiva, tematického celku); 

- súhrnných kontrolných prác (hodnotenie znalostí viacerých tematických 

celkov). 

 Klasifikácia písomných prác je realizovaná podľa stupnice uvádzanej v Tabuľke 2. 

O počte písomných prác rozhoduje učiteľ, pričom sa snaží zostavovať primerané kontrolné 

úlohy s ohľadom na povahu učiva a aktuálne vzdelávacie potreby žiakov.  

 Špecifický druh súhrnných kontrolných písomných prác je zadávaný vo 4. ročníku. 

Žiaci píšu tzv. vstupné a výstupné testy. Na začiatku šk. roka sú zadávané vstupné testy, na 

konci sú zadávané výstupné testy. Testy sú pre celý ročník rovnaké (pre paralelné triedy), 

zostavujú ich triedni učitelia po vzájomnej dohode. Vstupné testy sú žiakom zadávané na 

začiatku 4. ročníka, testové úlohy preverujú základné vedomosti a zručnosti, ktoré si žiaci 

mali osvojiť v 3. ročníku. Výstupné testy sú žiakom zadávané na konci 4. ročníka, testové 

úlohy preverujú vedomosti a zručnosti, ktoré si mali žiaci osvojiť počas 4. ročníka. Súčasťou 

vstupných a výstupných testov sú kontrolné diktáty. Analýza výsledkov výstupných testov sú 

významným podkladom pre vyučovacie stratégie v 5. ročníku. Vstupné a výstupné testy sú 

hodnotené podľa klasifikačnej stupnice uvádzanej v Tabuľke 2. 

 

Čítanie s porozumením, rozhovory, ústne odpovede: 
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 Čítanie je predmetom a nástrojom hodnotenia zároveň. Realizuje sa vo všetkých 

ročníkoch primárneho stupňa. Hodnotená je formálna rovina čítania (technika čítania -

plynulosť, korektnosť, výraz) a obsahovo-významová rovina (porozumenie textu). Zvýšený 

dôraz je kladený na porozumenie textu, pričom technika čítania je hodnotená s vyššou 

mierou tolerancie nedostatkov. 

 Hodnotenie čítania prebieha ústnou formou – hodnotené je hlasné čítanie. Môžu byť 

zadávané aj písomné testy, v ktorých je preverovaná úroveň tichého čítania s porozumením. 

Porozumenie textu môže byť diagnostikované rozhovorom, samostatným ústnym prejavom 

žiaka, projektovými metódami (kresba), dramatizácia textu. Pri hodnotení čítania 

s porozumením učiteľ uplatňuje klasifikačné stupne 1 - 5, ako ich charakterizuje Metodický 

pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. V prípade využívania testov 

(písomných prác) hodnotenie sa realizuje podľa stupnice v Tabuľke 2. 

 

Výtvarné – grafické prejavy: 

 

 Diagnostickým nástrojom pre účely hodnotenia jazykových zručností môžu byť aj 

rôzne formy výtvarných, resp. grafických prejavov žiakov. Ide o neverbálne prejavy, ktoré sú 

využívané predovšetkým pri zisťovaní úrovne porozumenia textu – žiak prejavom vyjadrí 

svoje vnímanie a porozumenie čítaného textu. Tento nástroj sa zvlášť odporúča používať v 1. 

ročníku, kedy sú písané jazykové prejavy limitované, resp. ešte nemožné. 

 

3) Matematika 

 

 Predmetom hodnotenia v rámci predmetu matematika sú poznatky a zručnosti 

v oblastiach:  
- čísla, premenná a počtové výkony s číslami;  

- postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

- geometria a meranie;  

- kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika;  

- logika, dôvodenie, dôkazy.  

 Matematické poznatky a zručnosti sú hodnotené z hľadiska formy diagnostikovania: 

písomnou alebo ústnou formou.  

 Písomné diagnostické nástroje sú rôzne podoby písomných prác, ktoré sú zadávané 

ako priebežné písomné práce alebo ako súhrnné kontrolné písomné práce. Priebežné písomné 

práce plnia predovšetkým funkciu regulačnú a motivačnú (sú smerodajné pre ďalšie postupy 

v učení žiaka). Môžu mať podobu stručných prác s jednou úlohou alebo pozostávať 

z viacerých úloh. Frekvenciu zadávania priebežných prác posúdi učiteľa v závislosti od 

povahy učiva a špecifík učenia sa žiakov. Súhrnné písomné práce majú predovšetkým 

funkciu kontrolnú (dávajú obraz o dosiahnutej úrovni matematických poznatkov a zručností). 

Zadávajú sa na začiatku a konci šk. roka, ale na základe uváženia učiteľa je možné zadávať 

súhrnné práce aj po štvrťroku, resp. môžu preverovať učivo viacerých tematických celkov. Vo 

4. ročníku sú súhrnné písomné práce zadávané povinne na začiatku a na konci šk. roka. 

Výsledky sú významným podkladom pre voľbu vhodných vyučovacích stratégií vo 4. a v 5. 

ročníku. Práce sú hodnotené podľa klasifikačnej stupnice uvádzanej v Tabuľke 2. 

 Ústnu formu mávajú rôzne podoby matematických úloh a zadaní, ktoré sú riešené 

s pomocou záznamov na tabuli alebo aj bez nich. Odporúčané je hodnotenie riešenia 

problémových úloh.  

 Diagnostický proces môže prebiehať aj formou konštruovania, resp. manipulácie 

s geometrickými útvarmi alebo predmetmi, znázorňujúcimi matematickú realitu.  

 Pri hodnotení schopnosti riešiť matematické slovné úlohy sú uplatňované princípy: 
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- v 1. ročníku je hodnotený výpočet príkladu k zadanej matematickej situácii 

a formulovať slovnú odpoveď; 

- v 2. ročníku je hodnotený zápis príkladu, jeho výpočet, formulácia slovnej 

odpovede; 

- v 3. a 4. ročníku je hodnotený zápis slovnej úlohy, zápis a výpočet príkladu, 

formulácia slovnej odpovede. 

Hodnotenie matematických výkonov, ktoré nie sú bodované, je realizované 

klasifikačnými stupňami ako ich definuje Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. 

 

4) Prvouka, prírodoveda, vlastiveda 

 

 V rámci predmetov prvouka (1. ročník), prírodoveda a vlastiveda (2. – 4. ročník) sú 

predmetom hodnotenia poznatky, zručnosti a postoje prírodovedného 

a spoločenskovedného charakteru. Sú viazané na realitu, ktorú môže dieťa (v prevažnej 

miere) aj prežívať a spoznávať vlastnou skúsenosťou. Predmetom hodnotenia sú teda výkony, 

ktoré sú vždy istou mierou a spôsobom viazané na realitu. Súčasťou diagnostických nástrojov 

a postupov sú obrazové materiály, modely, príp. aj reálne objekty. 

 Diagnostikovanie prebieha ústnou, písomnou formou alebo praktickou činnosťou, 

ak je si to povaha učiva vyžaduje. Učiteľ má zabezpečiť vyváženosť využívania uvedených 

foriem a využívať ich v závislosti poznatkov, zručností a postojov, ktoré chce hodnotiť. 

 Ústne formy diagnostikovania sú rozhovory so žiakom za účelom zistiť jeho 

poznanie, samostatný prejav (ktorý je náročnejší, a preto sa ako diagnostický nástroj odporúča 

až od 2. ročníka). Hovorené prejavy môžu byť spojené s praktickou činnosťou. Naopak, 

hodnotená praktická činnosť by mala byť vždy spojená s verbálnym prejavom – komentárom, 

vysvetľovaním a pod.  Klasifikačný stupeň 1 – 5 je prideľovaný na základe sa Metodického 

pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Každý žiak musí byť ústne 

diagnostikovaný – skúšaný minimálne 2 – krát za šk. polrok. Čím je však vyšší počet známok, 

tým môže byť objektívnejšie súhrnné hodnotenie na konci šk. polroku alebo šk. roku. 

 Písomné formy diagnostikovania sú písomné práce rôznej povahy. Podľa uváženia 

učiteľa môže ísť o rôzne typy úloh alebo projektovej činnosti. Rozsah prác môže byť taktiež 

rôzny. Písomné práce sú zadávané po prebratí tematického celku, resp. môžu mať podobu 

súhrnných kontrolných prác po prebratí niekoľkých celkov. Ich položky majú odrážať 

podstatné problémy danej témy. Pri tvorbe prác má učiteľ sledovať pestrosť, zaujímavosť 

a predovšetkým zrozumiteľnosť úloh. Špecificky v 1. ročníku sú značne využívané obrazové 

materiály pre čitateľské a pisateľské limity žiakov. Hodnotenie písomných prác je realizované 

podľa klasifikačnej stupnice uvádzanej v Tabuľke 4. 

 Praktické formy diagnostikovania predstavujú manipulačné činnosti s materiálmi 

alebo predmetmi, pracovné postupy (napr. prírodovedné pokusy, dôkazy javov a pod.), 

demonštrácie javov. Tieto formy je vhodné spájať s verbálnym prejavom žiaka. Obdobne ako 

v prípade výtvarnej výchovy, aj v rámci prírodovedy a vlastivedy je podľa možnosti vhodné 

vyhodnocovať aj portfólio žiaka. Za uvádzané výkony je prideľovaný klasifikačný stupeň 

v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 Pri celkovom hodnotení učiteľ hodnotí žiaka komplexne: zohľadňuje nielen známky 

ale aj prístup k učeniu, plnenie si povinností a postoje k týmto predmetom. 

 

5) Výtvarná, telesná a hudobná výchova 

 

 Hodnotenie výchov na primárnom stupni má svoje špecifiká, ktoré spočívajú vo 

zvýšenom rešpektovaní individuálnych daností a predpokladov dieťaťa na daný výkon. Vo 
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výkonoch sa viac ako inokedy prejavuje originalita, ktorá je nielen tolerovaná ale aj zámerne 

podporovaná. Predmetom hodnotenia sú rôzne podoby výtvarných, hudobných prejavov 

a športových výkonov. Podľa uváženia môžu učitelia vyhodnocovať aj rôzne podoby 

projektovej činnosti a tzv. portfóliá (súbory žiackych výtvarných prác). Oveľa väčší dôraz ako 

na kvality a parametre výkonu sa kladie na postoj žiaka k vlastnej práci a k danej výchovnej 

oblasti. Hodnotenie má predovšetkým motivačnú funkciu, má pomáhať žiakom odkrývať 

vlastné možnosti a záujmy v oblasti hudby, umenia a športu. Hodnotenie sa realizuje 

klasifikačnými stupňami 1 – 5 v takom ponímaní, ako ich objasňuje Metodický pokyn č. 

22/2011 pre hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

6) Klasifikačné tabuľky 

 

Tabuľka 1 Klasifikačná stupnica pre hodnotenie odpisov, prepisov a diktátov. 

Počet chýb Klasifikačný stupeň 

0 - 2 1 

3 - 4 2 

5 - 7 3 

8 - 10 4 

11 a viac 5 

 

 

 

Tabuľka 2 Klasifikačná stupnica podľa výkonu v % (Slovenský jazyk a literatúra,  

  Matematika). 

Výkon  v  % Klasifikačný stupeň 

100 % - 90 % 1 

89,99 % - 75 % 2 

74,99 % - 50 % 3 

49,99 % - 25 % 4 

24,99 % - 0 % 5 

 

 

Tabuľka 3 Klasifikačná stupnica podľa výkonu v bodoch (Slovenský jazyk a literatúra, 

  Matematika). 

Klasifikačný stupeň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
5 4 3 2 1 - 0 

6 5 4 3 - 2  1 - 0 

7 6 5 - 4 3 - 2 1 - 0 

8 7 - 6 5 - 4 3 - 2 1 - 0 

9 8 - 7 6 - 5 4- 3 2 - 0 

10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 0 

11 - 10 9 - 8 7 - 6 5 - 3 2 - 0 

12 - 11 10 - 9 8 - 6 5 - 3 2 - 0 

13 - 12 11 - 10 9 - 7 6 - 3 2 - 0 

14 - 13 12 - 11 10 - 7 6 - 4 3 – 0 

15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 4 3 - 0 

16 - 15 14 - 12 11 - 8 7 - 4 3 - 0 

17 - 16 15 - 13 12 - 9 8 - 4 3 – 0 



Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, Školská 5 
_____________________________________________________________ 

 

10 
 

 

 

 

Počet bodov 

18 - 16 15 - 13 12 - 9 8 - 5 4 – 0 

19 - 17 16 - 14 13 - 10 9 - 5 4 - 0 

20 - 18 17 - 15 14 - 10 9 - 5 4 – 0 

21 - 19 18 - 16 15 - 11 10 - 5 4 - 0 

22 - 20 19 - 17 16 - 11 10 - 5 4 – 0 

23 - 21 20 - 17 16 - 12 11 – 6 5 - 0 

24 - 22 21 - 18 17 - 12 11 - 6 5 – 0 

25 - 22 21 – 19 18 - 13 12 - 6 5 - 0 

26 - 23 22 - 20 19 - 13 12 - 7 6 – 0 

27 - 24 23 - 20 19 - 14 13 – 7 6 - 0 

28 - 25 24 - 21 20 - 14 13 - 7 6 - 0 

29 - 26 25 - 22 21 - 15 14 - 7 6 - 0 

30 - 27 26 - 23 22 - 15 14 - 8 7 - 0 

31 - 28 27 - 23 22 - 16 15 - 8 7 - 0 

32 - 29 28 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 

33 - 30 29 - 25 24 - 17 16 - 8 7 - 0 

34 - 31 30 - 26 25 - 17 16 - 9 8 - 0 

35 - 32 31 - 26 25 - 18 17 - 9 8 - 0 

36 - 32 31 - 27 26 - 18 17 - 9 8 - 0 

37 - 33 32 - 28 27 - 19 18 - 9 8 - 0 

38 - 34 33 - 29 28 - 19 18 - 10 9 - 0 

39 - 35 34 - 29  28 – 19  18 - 10 9 - 0 

40 - 36 35 - 30 29 - 20 19 - 10 9 - 0 

41 - 37 36 - 31 30 - 21 20 - 10 9 - 0 

42 - 38 37 - 32 31 - 21 20 - 11 10 - 0 

43 - 39 38 - 32 31 - 22 21 - 11 10 - 0 

44 - 40 39 - 33 32 - 22 21 - 11 10 - 0 

45 - 41 40 - 34 33 - 23 22 - 11 10 - 0 

46 - 41 40 - 35 34 - 23 22 - 12 11 - 0 

47 - 42 41 - 35 34 - 24 23 - 12 11 - 0 

48 - 43 42 - 36 35 - 24 23 - 12 11 - 0 

49 - 44 43 - 37 36 – 25  24 - 12 11 - 0 

50 - 45 44 - 38 37 - 25 24 - 13 12 - 0 

 

 

 

Tabuľka 4 Klasifikačná stupnica podľa výkonu v % (Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda). 

Výkon  v  % Klasifikačný stupeň 

100 % - 80 % 1 

79 % - 60 % 2 

59 % - 40 % 3 

39 % - 20 % 4 

19 % - 0 % 5 
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Článok 4 

Vnútorný systém hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov – nižšie 

sekundárne vzdelávanie (ISCED 2) 
 

1) Všeobecné ustanovenia 

 

 Na 2. stupni sú hodnotené všetky vyučovacie predmety vo všetkých ročníkoch. 

Formálne hodnotenie je vyjadrované  klasifikačnými stupňami vyjadrenými číslami 

(známkami): 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

 V predmete Biológia a Chémia sú „praktické cvičenia“ hodnotené klasifikačnými 

stupňami vyjadrenými písmenami: A, B, C, D. Hodnotenie klasifikáciou je realizované ako 

priebežné počas šk. roka a súhrnné – celkové na konci prvého a druhého polroka.  

 Okrem formálneho hodnotenia klasifikačným stupňom permanentnou súčasťou 

vyučovacieho procesu každého predmetu je neformálne slovné hodnotenie, ktoré pedagóg 

využíva podľa vlastného uváženia. Realizuje sa slovnou alebo písomnou formou v žiackej 

knižke. Formálne slovné hodnotenie sa na našej škole nerealizuje. 

 

 Podkladmi pre hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka sú v rámci jednotlivých 

predmetov nasledovné diagnostické nástroje a postupy: 

- pravidelné zámerné pozorovanie správania žiaka počas aj mimo vyučovacích 

hodín; 

- pravidelné sledovanie pripravenosti žiaka na vyučovanie a postojov k učeniu; 

- formálne a neformálne rozhovory so žiakmi; 

- rôzne formy skúšok a testov (ústne, písomné/grafické, pohybové, praktické); 

- tvorivé prejavy žiaka (projekty, portfóliá; praktické a umelecké prejavy); 

- rozhovory s ostatnými pedagógmi a  s ďalšími zainteresovanými osobami 

(odbornými zamestnancami, lekárom, rodičom a pod.). 

 

Písomné práce a testy v rámci všetkých vyučovacích predmetov (ak nie je určené 

inak) sú hodnotené v súlade so spoločnou klasifikačnou stupnicou: 

 

Úspešnosť v % Klasifikačný stupeň 

100 – 90  1 

89 - 75  2 

74 – 50  3 

49 – 25  4 

24 – 0  5 
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 Projekty v rámci vyučovacích predmetov (ktoré tento nástroj využívajú) sú hodnotené 

v súlade so spoločnou klasifikačnou stupnicou: 

- projekt vypracovaný správne (známka 1): projekt má dodržanú formu a obsah so 

znakmi tvorivosti a samostatnosti žiaka; grafický prejav je úhľadný a estetický; zjavné sú 

správne osvojené poznatky, s presnosťou aplikované v danej úlohe; 

- projekt vypracovaný priemerne (známky 2 - 3): projekt má dodržanú formu a obsah 

so znakmi tvorivosti a samostatnosti žiaka; grafický prejav je menej úhľadný a estetický; 

zjavné sú mierne nedostatky v osvojení poznatkov, vedomostí a zručností; tieto sú aplikované 

s nepresnosťou; 

- projekt vypracovaný nedostatočne (známka 4): projekt nemá v rôznej miere 

dodržanú formu a/alebo obsah; absentujú znaky tvorivosti a samostatnosti vypracovania; 

nízka úroveň grafického spracovania; projekt riešený s častými a závažnejšími chybami; 

vedomosti sú aplikované minimálne alebo nepresne; 

- projekt nevypracovaný (známka 5): žiak projekt vypracoval/neodovzdal. 

 

 Ak pedagóg využíva presné bodovanie jednotlivých kvalít projektu, odporúčané sú 

nasledovné kritériá a bodovanie (ak sa učiteľ po dohode s pedagógmi a/alebo so žiakmi 

nestanovil inak): 

1. obsah: 2 body; 

2. forma: 2 body; 

3. prezentácia: 4 body; 

4. obhajoba: 2 body. 

V prípade využitia bodovania projektu učiteľ uplatňuje spoločnú  klasifikačnú 

stupnicu: 

Počet bodov Klasifikačný stupeň 

10 - 9 1 

8 - 7 2 

6 - 5 3 

4 - 3 4 

2 - 0 5 

 

 

 

2) Slovenský jazyk a literatúra 

 

 Slovenský jazyk a literatúra je komplexný predmet, ktorý tvoria čiastkové oblasti: 

jazykovedná, literárnovedná a slohová (tvorivé písanie). V rámci nich je realizované 

hodnotenie výkonov žiakov nasledovnými diagnostickými nástrojmi a postupmi: 

- ústne odpovede; 

- písomné previerky a testy; 

- projekty; 

- kontrolné diktáty; 

- slohové práce. 

 

 Uvádzané diagnostické nástroje a postupy učitelia pravidelne využívajú vo všetkých 

ročníkoch 2. stupňa.  

 Ústne odpovede, písomné previerky a testy, projekty učiteľ využíva v závislosti od 

aktuálneho učiva a vzdelávacích potrieb žiakov. Na základe výkonového štandardu pre daný 
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predmet učiteľ volí primeraný obsah/rozsah, formu a frekvenciu diagnostických nástrojov (aj 

na základe dohody s ostatnými pedagógmi daného predmetu).  

 Projekty ako predmet hodnotenia sú zadávané 1 – krát za šk. polrok, sú hodnotené 

jednou známkou, v súlade so spoločnou klasifikačnou stupnicou pre projekty (uvedená vo 

Všeobecných ustanoveniach).  

 Previerky a písomné testy sú zadávané vo všetkých ročníkoch 2. stupňa: 

- ako vstupné práce - na začiatku šk. roka a výstupné - na konci šk. roka práce 

(obsiahnuté učivo za celý šk. rok); 

- ako štvrťročné práce (učivo za šk. štvrťrok) a polročné písomné práce (učivo za šk. 

polrok); 

- ako priebežné práce počas šk. roka zväčša viazané na učivo/tému/tematický celok. 

  

 Previerky a písomné testy sú hodnotené v súlade s klasifikačnou stupnicou: 

Úspešnosť v % Klasifikačný stupeň 

100 - 95 1 

94 - 80 2 

79 - 51 3 

50 - 30 4 

29 - 0 5 

 

 

 Kontrolné diktáty sú v každom ročníku hodnotené klasifikačnou stupnicou: 

Počet chýb Klasifikačný stupeň 

0 – 1  1 

2 – 3  2 

4 – 7  3 

8 – 10  4 

11 a viac 5 

 

 Kontrolné diktáty sú v jednotlivých ročníkoch žiakom zadávané v stanovenom 

rozsahu, frekvencii a zameraní nasledovne: 

Ročník 
Maximálny 

počet slov 
Počet diktátov/šk. rok Zameranie 

5. 65 - 70 4 

1. Zhrnutie učiva  

2. Podstatné mená 

3. Prídavné mená 

4. Slovesá 

6. 85 5 

1. Opakovanie učiva 5. ročníka 

2. Podstatné mená 

3. Prídavné mená 

4. Slovesá 

5. Opakovanie učiva 6. ročníka 

7. 100 4 

1. Cudzie slová 

2. Prídavné mená 

3. Číslovky 

4. Opakovanie učiva 7. ročníka 

8. 120 5 
1. Opakovanie učiva 7. ročníka 

2. Cudzie nesklonné podstatné mená 
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3. Neživotné podstatné mená mužského rodu 

zakončené na –l, -r 

4. Jednoduché súvetia, interpunkcia, spojky 

5. Opakovanie učiva 8. ročníka 

9. 120 4 

1. Opakovanie učiva 8. ročníka 

2. Cudzie nesklonné podstatné mená 

3. Interpunkcia 

4. Opakovanie učiva 9. ročníka 

 

 

 Slohové práce sú vždy hodnotené dvomi známkami: 

 1. známkou je hodnotený pravopis a úprava; 

 2. známkou je hodnotená štylistika. 

 Slohové práce sú v jednotlivých ročníkoch žiakom zadávané v stanovenom rozsahu, 

frekvencii  a zameraní nasledovne: 

Ročník 
Počet slohových 

prác/šk. rok 
Zameranie 

5. 1 

(zameranie práce vyberie učiteľ) 

1. Rozprávanie vlastného zážitku 

2. Opis pracovného postupu 

3. Opis predmetu 

6. 2 
1. Statický opis 

2. Rozprávanie s použitím priamej reči 

7. 2 
1. Umelecký opis 

2. Charakteristika osoby 

8. 2 
1. Slávnostný prejav 

2. Úvaha 

9. 2 
1. Úradný list 

2. Životopis 

 
 
 

3) Matematika 

 

 V rámci všetkých ročníkov učitelia priebežne a vyvážene využívajú nasledovné 

diagnostické nástroje a postupy: 

- ústne skúšanie; 

- kontrolné písomné práce a testy; 

- riešenie problémových a špecifických školských úloh. 

 

 Ústne skúšaný je žiak minimálne 1 – krát za štvrťrok. Predmetom hodnotenia sú 

spravidla čiastkové výkony v súlade so vzdelávacím (výkonovým) štandardom. 

  

 Písomné práce a testy sú zadávané priebežne a majú rôzny rozsah. Podľa toho 

rozlišujeme: 

- vstupné a výstupné testy: zadávané v každom ročníku na začiatku a na konci 

školského roka; slúžia na diagnostikovanie vstupných a výstupných vedomostí 

a zručností pre daný ročník; testy sú zostavované Predmetovou komisiou pre 

predmet Matematika; 
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- „štvrťročné“ školské písomné práce: zadávané vždy ku koncu daného štvrťroku; 

slúžia na zisťovanie úrovne vedomostí a zručností, ktoré mal žiak získať v rámci 

daného obdobia a tematických celkov; hodnotenia týchto prác sú významným 

východiskom pre klasifikáciu žiaka za daný štvrťrok, resp. polrok; 

- priebežné kontrolné práce/testy: zadávané priebežne počas celého školského 

roka; majú menší rozsah – spravidla sa nimi zisťuje úroveň vedomostí a zručností 

v rámci jednotlivých tematických celkov; frekvencia prác/testov je závislá od 

počtu tematických celkov a od uváženia učiteľa. 

Všetky podoby písomných prác a testov sú hodnotené podľa spoločnej klasifikačnej 

stupnice (s. 11). 

 

 

4) Anglický jazyk 

 

 Vzhľadom na komplexnú povahu predmetu, v rámci Anglického jazyka je predmetom 

hodnotenia široké spektrum tzv. jazykových a komunikačných kompetencií v súlade 

s výkonovými štandardmi ŠVP (iŠVP). Hodnotené sú verbálne (písomné a ústne) i neverbálne 

jazykové prejavy žiakov v anglickom jazyku. Významnou súčasťou hodnotenia je aktivita 

žiaka a jeho postoj k učeniu. 

 V rámci všetkých ročníkov je využívané hodnotenie: 

- priebežné (hodnotenie čiastkových výkonov na vyučovacích hodinách 

predovšetkým s motivačnou funkciou; so zvýšeným ohľadom na 

vekové/individuálne osobitosti žiaka a na jeho momentálnu psychickú a fyzickú 

disponovanosť; 

- celkové (uskutočňuje sa na konci prvého a druhého polroka so zámerom čo 

najobjektívnejšie vyhodnotiť dosiahnutú úroveň vedomostí, zručností a návykov 

žiaka). 

 

V rámci predmetu Anglický jazyk sú v každom ročníku využívané nasledovné 

diagnostické nástroje a postupy: 

- písomné práce/testy, 

- ústne odpovede, 

- projekty. 

 

Písomné práce/testy sú zadávané v rôznej forme, rozsahu a frekvencii počas 

školského roka: 

- priebežne sú zadávané písomné práce a testy v užšom rozsahu po osvojení si 

daného tematického celku/lekcii; využívané sú štandardizované testy vytvorené 

renomovanými odborníkmi v danej oblasti; 

- polročné a koncoročné testy zahŕňajú širšie spektrum preverovaných vedomostí 

a zručností; testovanie spravidla trvá 1 vyučovaciu hodinu. 

Po realizácii písomnej práce/testu nasleduje rozbor a individuálna oprava. 

Písomné práce/testy sú vo všetkých ročníkoch hodnotené podľa spoločnej 

klasifikačnej stupnice (s. 11). 

 

Ústne odpovede sú využívané priebežne, takmer na každej vyučovacej hodine podľa 

uváženia učiteľa a aktuálnych vzdelávacích (učebných) potrieb žiakov. Žiak sa môže 

dobrovoľne uchádzať o hodnotenie svojho výkonu alebo žiaka určí učiteľ. Predmetom 

hodnotenia sú konkrétne jazykové zručnosti a poznatky, ktoré žiak prejavuje v rôznych 

úlohách. Ústne formy diagnostikovania majú často praktickú povahu (komunikačné situácie) 
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a sú pravidelne využívané aj pri práci s textom (čítanie s porozumením, hovorenie). Výsledné 

hodnotenie je žiakovi oznámené hneď so stručným slovným zhodnotením jeho výkonu. 

 

Projekty predstavujú v predmete významný diagnostický nástroj, keďže sa podieľajú 

na aktivizácii žiakov k určeným i tvorivým výkonom. Majú značný motivačný potenciál, 

nakoľko sú viazané na témy blízke životu žiakov a ich záujmom. Projektovou činnosťou sú  

podporované u žiakov: samostatnosť, zodpovednosť, orientáciu na cieľ, medzipredmetové 

vzťahy, sociálne učenie – skupinová práca.  

Projekty umožňujú diagnostikovať jazykové kompetencie v kombinácii verbálnych 

i neverbálnych prejavov. V projekte žiak spracúva rôzne druhy informácií a poznatkov, 

z rôznych informačných zdrojov (papierové, elektronické), pričom sa snaží o efektné grafické 

spracovanie použitím rôznych vizuálnych prvkov. Väčšina projektov je spracovaná do 

elektronickej podoby. 

Hodnotenie projektu je náročnejší proces ako pri ostatných formách diagnostikovania. 

Nakoľko spracovanie kvalitného projektu je dlhodobejší proces a je značne individuálny, na 

hodnotenie sa využíva metóda 3 S, kde sú sledované kritériá: 

- splnenie (projekt spĺňa učiteľom jasne zadané kritériá: obsahové a formálne); 

- správnosť (využívanie korektných a významných poznatkov a postupov); 

- súhrn (spracovanie ilustruje prehľad, tvorivosť, originalitu a pracovné nasadenie). 

Predmetom hodnotenia je súčasne prezentácia projektu žiakom pred spolužiakmi, 

pričom sa preferuje hovorená reč pred čítaním. U žiaka je tak sledované jednak porozumenie 

spracovanej téme, a zároveň schopnosť tému zrozumiteľne prezentovať poslucháčom. 

Projekty sú hodnotené klasifikačným stupňom – známkou alebo slovným hodnotením 

v súlade so spoločnou klasifikačnou stupnicou pre projekty (s. 12). 

 

 

5) Biológia, chémia 

 

 Pre diagnostikovanie a hodnotenie predmetov Biológia a Chémia sú dohodnuté 

rovnaké pravidlá a kritériá. Výkon žiakov je hodnotený priebežne počas školského roka na 

báze rôznorodých podkladov, aby bola podľa možnosti čo najviac zabezpečená objektivita 

a korektnosť výsledného hodnotenia, ktoré skutočne vyjadruje dosiahnutú úroveň a rozsah 

vedomostí, zručností, postojov.  

 

 Vo všetkých ročníkoch 2. stupňa sú v rôznej miere a rozsahu využívané nasledovné 

diagnostické nástroje a postupy: 

- ústne odpovede, 

- písomné práce, 

- praktické cvičenia, 

- projekty. 

 

Ústne odpovede bývajú pravidelnou súčasťou vyučovacích hodín, kde sa odporúča 

uplatniť postup odpovedí približne 3 žiakov v časovom rozsahu 5 minút. Učiteľ však 

postupuje v závislosti od aktuálnej situácie na hodine a vzdelávacích potrieb žiakov. Ústne 

odpovede slúžia na kontrolu a zhodnotenie úrovne osvojenia základných poznatkov v súlade 

s výkonovým štandardom. 

 

Písomné práce nebývajú súčasťou každej vyučovacej hodiny, ale učiteľ ich zadáva 

v závislosti od povahy a rozsahu učiva. Písomnými prácami je diagnostikovaná úroveň 

poznania žiakov z rámca tematického celku, resp. zo súboru obsahovo príbuzných tém. Preto 
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sa spravidla zadávajú po tzv. prebratí daných tém. Písomné práce obsahujú 10 – 15 

otázok/úloh, ktoré vyžadujú od žiaka istý výkonový štandard. Časový limit je stanovený 

približne na 20 minút. Hodnotenie písomných prác z Biológie a Chémie je realizované podľa 

klasifikačnej stupnice: 

 

 

Úspešnosť v % Klasifikačný stupeň 

100 – 90  1 

89 - 75  2 

74 – 50  3 

49 – 30  4 

29 – 0  5 

 

 

Praktické cvičenia sú zadávané žiakom pravidelne a systematicky v závislosti od 

povahy učebného obsahu. Predstavujú špecifický diagnostický nástroj, kde sa žiak môže 

prejaviť komplexne, s uplatnením nielen predmetových vedomostí a zručností, ale aj úrovňou 

myslenia, vyjadrovania a osobitým prístupom k práci. Praktické cvičenia sú tematicky 

kompaktné (zamerané na konkrétny problém), obsahujú dve časti: 

- teoreticko-praktická časť, 

- protokol z praktického cvičenia. 

Predmetom hodnotenia je druhá časť – protokol z praktického cvičenia,  ktorého 

koncepcia a forma je vždy vopred žiakovi určená. V protokole sú hodnotené praktické 

zručnosti prepojené s poznatkami, korektnosť nákresov a schém, samostatnosť a tvorba 

záverov z riešenia úlohy. Pri hodnotení sú sledované nasledovné kritériá: 

- ucelenosť, presnosť osvojených poznatkov, faktov, pojmov, definícií, vzťahov, 

kvalita a rozsah získaných zručností; 

- schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh cvičenia; 

- kvalita myslenia, logika, samostatnosť, tvorivosť; 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem a vzťah k činnostiam; 

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu; 

- kvalita výsledkov činností a vypracovania úloh v praktickom cvičení. 

Protokoly z praktických cvičení z biológie žiaci vypracúvajú a odovzdávajú v zošitoch 

na to určených a archivovaných v 5. ročníku. Zošity sú používané až do 9. ročníka. 

Protokoly z praktických cvičení z chémie žiaci 7. ročníka vypracúvajú a odovzdávajú 

v zošitoch na to určených, pričom tieto využívajú až do 9. ročníka.  

Protokoly sú hodnotené nasledovnou stupnicou, pričom stupeň hodnotenia je 

vyjadrený veľkými tlačenými písmenami A, B, C, D: 

- stupeň A: Protokol obsahuje všetky vopred dohodnuté časti – názov, téma, 

materiálne prostriedky: pomôcky, prírodniny, chemikálie, pozorovanie, nákres, 

záver. Záznamy sú autentické (napísané, nakreslené, vypočítané počas cvičenia). 

Má originálne nákresy podľa prírodniny, mikroskop. preparátu, aparatúry 

príslušnej veľkosti s označením objektov v nákresoch. Má vypracované úlohy 

v pozorovaní a v závere bez chýb. 

- stupeň B: Protokol obsahuje všetky vopred dohodnuté časti – názov, téma, 

materiálne prostriedky: pomôcky, prírodniny, chemikálie, pozorovanie, nákres, 

záver. Záznamy sú autentické (napísané, nakreslené, vypočítané počas cvičenia). 

Má originálne nákresy podľa prírodniny, mikroskop. preparátu, aparatúry 
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primeranej veľkosti s označením objektov v nákresoch. Má vypracované úlohy 

v pozorovaní a v závere s menšími chybami. Vypracovaných úloh je viac ako 50 

%. 

- stupeň C: V dohodnutej forme protokolu sú chyby, záznamy nie sú autentické (sú 

dopísané, dokreslené dodatočne). Vo vypracovaných úlohách z pozorovania 

a záveru sú chyby, odpovede nezodpovedajú skutočnosti a správnosti. Má 

vypracovaných menej ako 50 % úloh.  

- stupeň D: Protokol z praktického cvičenia žiak neodovzdal, t. j. nebol 

vypracovaný. 

 

Projekty sú ďalším diagnostickým nástrojom, ktorý umožňuje komplexnejšie 

zhodnotenie získaných poznatkov, zručností a postojov žiaka. V projekte žiak prejavuje 

úroveň schopnosti korektne kombinovať písomný a grafický prejav s následným využitím 

komunikačných (prezentačných) zručností. Projekty sú hodnotené nasledovne v súlade so 

spoločnou klasifikačnou stupnicou (s. 12). 

 

 

6) Dejepis 

 

 Výkony žiakov v rámci predmetu sú diagnostikované a hodnotené priebežne počas šk. 

roka v závislosti od povahy učiva, aktuálnych vzdelávacích potrieb a individuálnych 

učebných potrieb žiakov. Predmetom hodnotenia  sú všeobecné kategórie (aplikované pri 

jednotlivých témach): 

- konkrétne vedomosti a schopnosti; 

- vedomosti a zručnosti prejavené a aplikované v rámci tematických referátov, 

projektov, prezentácií; 

- rýchlosť a korektnosť riešenia zadaných úloh (z učebnice, učiteľom a pod.); 

- postoje a prístup žiaka k predmetu: aktivita na hodinách; plnenie si zadaných úloh, 

pravidelné nosenie učebných pomôcok (učebnice, čítanky, zošity, iný textový 

materiál a pod.).  

Pri hodnotení predmetu učiteľ kladie zvýšený dôraz na porozumenie pred znalosťou 

historiografickej faktografie. 

 

V závislosti od predmetu hodnotenia učiteľ volí primeraný diagnostický 

nástroj/postup: 

- ústne odpovede: prezentovanie, analýza, interpretácia faktov, diania a súvislostí; 

dedukcia poznania na základe faktov; syntéza poznatkov; vyvodzovanie záverov a hodnotení; 

formulácia vlastných názorov a postojov; 

- písomné práce: priebežné písomné práce/testy, referáty, prezentácie, projekty, 

výskumné činnosti. 

Všetky formy písomných prác sú hodnotené v súlade so spoločnou klasifikačnou 

stupnicou (s. 11). Rovnako aj projekty sú hodnotené v súlade so spoločnou klasifikačnou 

stupnicou určenou pre projekty (s. 12). 

 

 

7) Fyzika 

 

 V rámci predmetu Fyzika je hodnotená rozsah a hĺbka osvojenia pojmov, zákonov, 

definícií fyzikálnych veličín a jednotiek pri riešení úloh s rôznym stupňom náročnosti. Pri 
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diagnostikovaní sa teda od žiaka nevyžaduje mechanické memorovanie poučiek ale vždy je 

sledovaná analýza, syntéza, interpretácia aplikácia a porozumenie fyzikálnym javom.  

 V rámci predmetu sú využívané nasledovné diagnostické nástroje a postupy: 

- ústne odpovede, 

- písomné práce a testy, 

- projekty. 

Ústne odpovede  sú využívané v rôznej miere, predovšetkým v závislosti od 

aktuálnych učebných potrieb a záujmu žiakov. Spravidla sa nimi zisťuje rozsah a úroveň 

poznania v rámci danej témy (učiva). Ústna odpoveď je často spojená s manipuláciou 

a demonštráciou pomocou učebných pomôcok.  

Písomné práce a testy sú využívané rovnako s cieľom hodnotenia žiakov v danej 

téme alebo obsahujú učivo z viacerých tém. Písomné práce obsahujú spravidla otvorené 

otázky a úlohy vyžadujúce komplexnejší výkon – analýza, aplikácia, interpretácia, posúdenie. 

Testové úlohy sú spravidla zamerané na jednotlivé poznatky a ich aplikáciu. Alternatívou 

písaných testov sú interaktívne testy. Písomné práce a testy sú hodnotené v súlade so 

spoločnou klasifikačnou stupnicou (s. 11). 

 

Projekty sú v rámci predmetu hodnotené prevažne slovne. Ak žiak prejaví záujem 

o ústnu prezentáciu projektu s výbornou znalosťou témy (porozumením, v požadovanom 

rozsahu a s využitím prezentačných schopností, jeho výkon môže byť ohodnotený 

klasifikačným stupňom - známkou. Hodnotenie projektov je realizované v súlade so 

spoločnou klasifikačnou stupnicou určenou pre projekty (s. 12). 

  

 

8) Informatika 

 

 Hodnotenie v rámci predmetu Informatika musí rešpektovať špecifikum výkonov, 

ktorým je sústavná prepojenosť teoretických vedomostí s ich praktickou aplikáciou pri práci 

s údajmi, pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov.  Navyše sú tieto výkony vždy 

spojené s informačnou technikou a informačnými technológiami. Aby bolo hodnotenie 

výkonov čo najobjektívnejšie a korektné, musí byť každý žiak vybavený technikou v rovnakej 

miere. V procese diagnostikovania a hodnotenia učiteľ sleduje nielen hotový výkon, ale aj 

pracovný postup žiaka a jeho postoj k práci. Učiteľ pristupuje k hodnoteniu citlivo, 

neporovnáva výkony s ostatnými žiakmi, ale zameriava sa na individuálny rozvoj žiaka. 

Pozitívnym hodnotením učiteľ sleduje predovšetkým motivačnú funkciu hodnotenia. Zároveň 

učiteľ vo zvýšenej miere rešpektuje individuálne osobitosti a doterajšie skúsenosti žiaka 

s IKT. 

 V rámci predmetu sú využívané diagnostické nástroje/postupy: 

- testy, 

- projekty. 

Uvedené formy diagnostikovania sú žiakom zadávané priebežne v závislosti od 

daného vzdelávacieho obsahu, podľa uváženia učiteľa a v závislosti od aktuálnych učebných 

potrieb žiakov.  

Testy sú nástrojom, ktorý pedagóg používa na zisťovanie úrovne vedomostí 

a zručností realizovať vybrané postupy. Hodnotenie je realizované podľa spoločnej 

klasifikačnej stupnice (s. 11). 

 

Projekty sú nástrojom, ktorý je využívaný vo zvýšenej miere v porovnaní s testami, 

nakoľko v nich má žiak možnosť prejaviť komplexné schopnosti využívať a kombinovať 

široké spektrum poznatkov a pracovných postupov. Ďalším dôvodom je autentický charakter 
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projektov, nakoľko žiak pracuje s reálnymi témami, zväčša jemu blízkymi, čím je zároveň vo 

zvýšenej miere motivovaný k lepšiemu výkonu. Projekty sú spravidla zamerané na: 

- prácu s daným programom (Power Point, Excel, Word...); 

- spracovanie danej témy/problémy s využitím rôznych programov. 

Kritériami hodnotenia projektov sú: 

- obsahová korektnosť; 

- formálne – grafické spracovanie (estetické kritériá, náročnosť spracovania); 

- symbióza obsahu a formy (grafiky); 

- originalita; 

- samostatnosť a pracovné nasadenie. 

Projekty sú hodnotené v súlade so spoločnou klasifikačnou stupnicou určenou pre 

projekty (s. 12). 

 

 

9) Geografia 

  

 Hodnotenie výkonov žiakov je realizované priebežne počas šk. roka, s využitím 

pestrého spektra diagnostických nástrojov. Vo vyučovacom predmete sú cieľom učenia 

žiakov nielen izolované vedomosti a fakty, ale vo zvýšenej miere schopnosti analýzy/syntézy, 

dedukcie, interpretácie, aplikácie i hodnotenia javov a faktov reality. Vzdelávací obsah má 

v značnej miere konkrétnu povahu – je autentický – žiak si osvojuje bližšiu či vzdialenejšiu 

realitu. Vzhľadom na vzdelávací obsah a očakávané výkony žiakov učiteľ vhodne volí 

diagnostické nástroje/postupy: 

- ústne formy: požadované výkony žiak ústne verbalizuje, v prípade potreby 

s využitím demonštračného, ilustračného alebo iného textového materiálu; 

- písomné formy: požadované výkony žiak prejavuje v písomnej podobe – 

tematické písomné práce a testy (v rozsahu 10 – 15 otázok; časový limit cca 20 

min.); 

- praktické formy: žiak prejavuje schopnosť samostatnej práce s mapou v rámci 

tzv. zemepisných cvičení; 

- projekty: od žiaka je požadované kombinovať verbálne a neverbálne prvky, ústny 

a grafický prejav, komunikačné zručnosti. 

 Všetky písomné formy diagnostikovania, vrátane projektov, sú hodnotené v súlade so 

spoločnými klasifikačnými tabuľkami (s. 11). 

 

 

10 Občianska náuka 

 

 Vyučovací predmet je hodnotený priebežne počas šk. roka. Vzhľadom na autentickú 

povahu vzdelávacieho obsahu (žiaci sa učia o realite viac či menej im dostupnej, blízkej, 

známej), uprednostňované sú  spôsoby diagnostikovania, kde môže žiak využívať – 

kombinovať verbálne a neverbálne prvky (dokumentačný, ilustračný obrazový materiál, 

audiovizuálny materiál). Zo zvýšeným dôrazom je hodnotená úroveň porozumenia 

problematiky, úroveň schopností hľadať a interpretovať súvislosti. Pri celkovom hodnotení 

žiaka učiteľ vo zvýšenej miere zohľadňuje záujem žiaka o spoločenské dianie – sledovanie 

aktualít, zisťovanie informácií v reálnom živote a pod.  

 V závislosti od povahy učiva učiteľ vyberá vhodné diagnostické nástroje/postupy: 

- ústne odpovede: realizujú sa pravidelne na vyučovacích hodinách; umožňujú 

zisťovať kvantitu a hlavne kvalitu základných poznatkov spravidla v rámci aktuálnej témy, 

resp. príbuzných tém;  
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- písomné práce a testy: zadávajú sa priebežne po osvojení si témy, resp. 

tematických celkov (nie sú súčasťou každej vyučovacej hodiny); umožňujú zisťovať širšie 

spektrum poznania žiakov; práca obsahuje 10 – 15 otázok s časovým limitom 20 min.; 

písomné formy diagnostikovania sú hodnotené v súlade so spoločnou klasifikačnou stupnicou 

(s. 11); 

- projekty a prezentácie: zadávajú sa maximálne 2 – krát počas šk. polroka; 

umožňujú súčasne hodnotiť úroveň verbálneho a grafického prejavu, s uplatnením 

prezentačných (komunikačných) zručností žiaka; hodnotené sú v súlade so spoločnou 

klasifikačnou stupnicou pre projekty (s. 12). 

 

 

11) Náboženská výchova 

 

 Vzhľadom na obsah predmetu, hodnotenie v náboženskej výchova má isté špecifiká, 

ktoré učiteľ musí rešpektovať. Hodnotenie je realizované ako: 

- priebežné: uskutočňuje sa priebežne počas školského roka; predmetom hodnotenia 

sú nielen výkonové štandardy, ale aj príprava domácich úloh, riešenie rôznych teoretických 

i praktických úloh, aktivita na hodinách; 

- súhrnné hodnotenie: uskutočňuje sa na konci šk. polroka/roka; predmetom 

hodnotenia sú celkové učebné výsledky, kľúčové kompetencie, tvorivosť, samostatnosť 

prejavu, vzťah k učebným činnostiam, snahu žiaka o ďalší osobnostný rozvoj.  

 

Počas šk. roka učiteľ využíva nasledovné diagnostické nástroje/postupy: 

- projekt: zadávaný je polročne; umožňuje získať obraz o komplexných 

schopnostiach žiaka – spracovať verbálne i neverbálne zadanú tému, súčasne prejaviť 

prezentačné zručnosti; dáva obraz o získaných poznatkoch a o porozumení problematiky; 

- test: zadávaný je raz za štvrťrok; umožňuje rýchle a viac-menej objektívne 

preverenie vedomostí celej triedy; zahŕňa širšie spektrum poznania; testy sú hodnotené 

v súlade so spoločnou klasifikačnou stupnicou (s. 11); 

- pracovné zošity/listy: práca s pracovným zošitom/listami je realizovaná pravidelne 

počas šk. roka takmer na každej vyučovacej hodine (nie je však vždy hodnotená); učiteľ 

zváži, ktorá úloha/prac. list bude predmetom hodnotenia; umožňujú hodnotiť užší rozsah 

poznania – konkrétne učivo; 

- ústna odpoveď: využívaná je priebežne v závislosti od učebných potrieb žiakov, 

nie je pravidelnou súčasťou vyučovacích hodín; zväčša je prejavom aktivity žiaka na 

hodinách alebo je súčasťou iných – prakticky zameraných aktivít, aby sa predchádzalo 

memorovaniu poznatkov bez porozumenia a aplikácie; 

- praktická činnosť: zadávané príležitostne, nie sú pravidelným a nutným nástrojom 

diagnostikovania žiaka; žiak v nich prejaví osobné postoje a hodnoty, ktoré zdieľa; môžu sa 

viazať na prípravu tematických aktivít (sviatky), charitatívnu a dobrovoľnícku činnosť a pod. 

 Z uvedených nástrojov najväčšiu váhu pre súhrnné hodnotenie má úroveň projektov 

a výsledky testov. Zvýšený dôraz je kladený na úlohy praktickej povahy pred memorovaním 

poznatkov, zároveň je dôslednejšie sledovaný postoj žiaka k školským úlohám. 

 

 V školskom vyučovaní náboženskej výchovy učiteľ nesmie u žiaka hodnotiť, resp. 

zohľadňovať pri súhrnnom hodnotení za predmet:  

- účasť žiaka na liturgickom slávení v Cirkvi, nakoľko školské vyučovanie 

náboženskej výchovy je ponuka pre život s Cirkvou a nie kontrola života s Cirkvou; 

- osobný postoj žiaka k Bohu (hodnotený je postoj k vyučovaciemu predmetu 

a edukačnému procesu). 
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12) Technika 

 

 V rámci predmetu sú hodnotené vedomosti, zručnosti a postoje žiaka v súlade 

s výkonovým štandardom na troch úrovniach (usporiadaných od kognitívne najnižšej po 

najvyššiu):  

1. zapamätanie si poznatkov (reprodukovanie, vymenovanie a znázornenie poznatku); 

2. porozumenie poznatku (vysvetlenie, definovanie, opísanie poznatku vlastnými 

slovami); 

3. použitie poznatkov (aplikácia, demonštrácia poznatku; riešenie problému; vytvorenie 

návrhu/projektu). 

V závislosti od toho, aká úroveň a téma je predmetom hodnotenia, učiteľ volí 

adekvátnu formu a postup diagnostikovania (reálne sú formy podľa potreby využívané 

súčasne): 

- ústna forma: definovanie a interpretácia pojmu, opis a demonštrácia javu,  opis 

riešenia problému, prezentácia projektu; 

- písomná (grafická) forma: kreslenie náčrtov, grafický záznam projektu, 

dopĺňanie a oprava v zobrazeniach/náčrtoch; 

- praktická forma: demonštrácia konkrétneho pracovného postupu/operácie, 

vytvorenie návrhu (pomocou počítača), tvorba konkrétneho výrobku. 

 

Žiaci sú hodnotení priebežne počas šk. polroka, pričom s väčším dôrazom sú 

zohľadňované individuálne špecifiká žiakov (dispozície – predpoklady k istým výkonom, 

doterajšie skúsenosti, záujem o tému), a tieto využívané v prospech vzdelávacích úspechov 

každého žiaka. Hodnotenie predmetu má predovšetkým motivačný charakter s cieľom 

pomôcť žiakovi zorientovať sa vo vlastných záujmoch a predpokladoch k výkonu istých 

pracovných činností, a zároveň rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k technike a k manuálnej 

práci ako nevyhnutného predpokladu fungovania hospodárstva v spoločnosti.  

 

 

13) Hudobná výchova 

 

 Hodnotenie predmetu (obdobne ako výtvarnej výchovy) je špecifické tým, že vo 

výkone žiaka je oveľa viac sledovaný vlastný vklad žiaka, vychádzajúci z estetického cítenia, 

skúsenosti a poznania. Primárne je hodnotené umelecké - hudobné vyjadrovanie žiaka 

a porozumenie hudobnej produkcii, až sekundárne je sledovaná úroveň hudobno-teoretických 

poznatkov. Z toho dôvodu, diagnostické nástroje/postupy majú prevažne praktickú povahu, 

kedy sa od žiaka žiada realizovať hudobnú činnosť, rozumieť jej a vedieť ju zhodnotiť. 

 Výkony žiakov sú hodnotené priebežne počas šk. roka. Predmetom hodnotenia sú 

konkrétne výkony: 

- hudobná produkcia:  

-  spev (v rámci vlastných dispozícií) intonačne čisto, rytmicky presne, so 

zodpovedajúcim výrazom, s využívaním získaných speváckych, intonačných, 

sluchových zručností a návykov; 

- hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských 

hudobných nástrojoch a hrou na telo; 

- schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch; 

- hudobná recepcia: 

- schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti); 
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- orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie; 

- pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať 

a zdôvodniť; 

- poznanie:  

- znalosť najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne 

a tance, slovenského zvykoslovia; 

- poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných 

skladateľov a ich najznámejších diel, vrátane zaradenia do štýlových období; 

- postoje a záujmy: záujem o hudobné činnosti a poznávanie umenia v rámci 

edukačných úloh; aktivita a prístup k hudobným činnostiam a poznávaniu. 

 

Vzhľadom na povahu výkonového štandardu sú využívané diagnostické 

nástroje/postupy: 

- pozorovanie výkonov žiakov: najfrekventovanejší postup zisťovania úrovne 

výkonov, ktorý sa stáva východiskom pre hodnotenie; bývajú súčasťou takmer každej 

vyučovacej hodiny; 

- krátke písomné práce/testy: zadávajú sa spravidla po osvojení si istej témy (temat. 

celku); umožňujú zistiť úroveň poznania faktov a poznatkov z oblasti hudobnej teórie; 

hodnotenie písomných foriem diagnostikovania je realizované v súlade so spoločnou 

klasifikačnou tabuľkou (s. 11); 

- projekty a prezentácie: zadávajú sa maximálne 2 – krát za polrok; sú podkladom 

pre hodnotenie úrovne hudobného poznania a jeho kombinácii s hudobno-produktívnej 

činnosti; podľa uváženia učiteľa a na základe dohody so žiakmi sú projekty a prezentácie 

hodnotené v súlade so spoločnou klasifikačnou tabuľkou (s. 12) 

 

Popri hodnotení klasifikačnými stupňami 1 – 5, zvýšený význam a uplatnenie má 

neformálne slovné hodnotenie výkonov. Slovné hodnotenie nadobúda význam aj pre rozvoj 

schopnosti žiaka kriticky posúdiť hudobný prejav a vysloviť hodnotenie. 

 

 

14) Výtvarná výchova 

 

 Hodnotenie predmetu Výtvarná výchova má svoje špecifiká vzhľadom na to, že vo 

výkone žiaka je žiaduce, aby uplatňoval vlastný – osobitý prístup, kde sa prejavuje jedinečná 

oblasť prežívania, interpretácie sveta a napokon jeho umeleckého vyjadrovania. Učiteľ teda 

uplatňuje tzv. otvorený prístup k výkonu žiaka, kde je žiaduce brať ohľad na schopnosti, 

nadanie, ambície a vkus žiaka. Preto pri hodnotení má prednosť porovnávanie aktuálneho 

výkonu žiaka s jeho predchádzajúcim (t. j. dynamické hodnotenie). Až v druhom rade je 

porovnávanie výkonov žiakov navzájom. Zároveň nie je potrebné formálne (známkou) 

hodnotiť každý výkon – artefakt žiaka, ale sústrediť sa na ten výkon, ktorý najviac vystihuje 

poznatky, zručnosti a postoje daného žiaka. Predmetom hodnotenia je nielen výkon, ale 

symbióza výkonu s celým tvorivým procesom a prístupom žiaka k vlastnej práci. Konkrétne 

učiteľ sleduje: 

- priebeh vytvárania postojov žiaka; 

- priebeh získavania zručností a spôsobilostí žiaka; 

- priebeh získavania vedomostí; 

- schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 

 

 V predmete učiteľ využíva ako diagnostické nástroje a postupy:  

- výtvarné práce – artefakty žiaka; 
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- interpretácie žiaka k výtvarnej práci. 

 

Každý výkon žiaka je hodnotený neformálne slovným vyjadrením, kde učiteľ žiakovi 

poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch 

jeho činnosti. Žiak má možnosť klásť otázky učiteľovi a zdôvodniť svoj postup. Toto 

hodnotenie učiteľ príležitostne kombinuje so sebahodnotením žiaka. 

Formálne sú výkony žiakov hodnotené klasifikačným stupňom – známkou 1 – 5 podľa 

nasledovných kritérií: 

Klasifikačný 

stupeň 
Kritériá 

1 

Žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni: 

- iniciatívny a tvorivý, vlastné nápady, otvorený novým podnetom, experimentovaniu; 

- vyjadrovanie postojov v oblasti vizuálnej kultúry; 

- ovládanie zručností podľa ročníkového výkonového štandardu; 

- preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania, prežívania, fantázie, 

predstavivosti, vytvárania vlastných kompetencií; 

- pomenúva, interpretuje svoje zážitky, činnosti a ich výsledky; 

- vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným úlohám; 

- rešpektovanie vlastného tvorivého výsledku, tolerancia voči tvorivým prejavom, názorom 

a vkusu iných; 

- realizácia vlastného artefaktu primerane veku a schopnostiam. 

2 
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej iniciatívny, samostatný 

a tvorivý. 

3 
Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, 

nerozširuje svoju flexibilitu, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha 

predsudkom a stereotypom. 

4 
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje 

získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach – témach. 

5 Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces. 

 

 Proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností 

žiaka. Stupeň 5 sa všeobecne neodporúča používať v celkom hodnotení predmetu u žiaka, 

v čiastkovom – priebežnom hodnotení taktiež len vo výnimočných prípadoch. Vzhľadom na 

špecifiká výtvarnej výchovy hodnotenie má plniť predovšetkým motivačnú a stimulačnú 

funkciu. 

 

 

15) Telesná a športová výchova 

 

 Vzhľadom na povahu výkonového štandardu predmetu predmetom hodnotenia sú 

výkony praktickej povahy, t. j. zručnosti prepojené z vedomosťami a postojmi žiaka. Preto 

učiteľ popri výkonu vo väčšej miere zohľadňuje fyziologické predpoklady žiaka pre daný 

výkon a rôznorodosť spôsobilostí žiakov, ktoré je ovplyvnená aj mimovyučovacími 

športovými aktivitami. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami alebo 

zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. Diagnostikovanie 

výkonov za účelom hodnotenia je realizované systematicky a priebežne počas školského roka. 

Ak podmienky dovoľujú, určený výkon je diagnostikovaný a hodnotený u každého žiaka. 

 Základným diagnostickým nástrojom sú pohybové testy, zostavy, športové hry. 

 

 Predmety hodnotenia s diagnostickými nástrojmi:  

1. Úroveň rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktorú zisťujeme podľa úrovne 

základných pohybových schopností (rýchlosť, sila, obratnosť, vytrvalosť) prostredníctvom 
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nasledovných motorických testov, ktoré robíme na začiatku a na konci školského roku ako 

vstupné a výstupné testy: 

 člnkový beh z povysokého štartu  (úroveň bežeckej rýchlosti); 

 skok do diaľky z miesta  (úroveň výbušnej sily dolných končatín); 

 sed – ľah  (dynamická sila brušného svalstva); 

 12 min. beh (všeobecná vytrvalosť); 

 zhyby na doskočnej hrazde – chlapci, kľuky – dievčatá (dynamická sila 

horných končatín); 

2. Stupeň zvládnutia základného učiva zo športových hier (basketbal, volejbal, hádaná, 

futbal, vybíjaná) a z gymnastiky prostredníctvom testov pohybových zručností a prevedením 

jednoduchej gymnastickej zostavy. 

3. Prístup žiaka a jeho aktivita na hodine, reprezentácia školy. 

 

 Hodnotenie jednotlivých výkonov je realizované v súlade s klasifikačnými tabuľkami: 

 
Hodnotenie výkonu  skok do diaľky z miesta (cm) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 185 a viac 166-184 147-165 128-146 127 a menej 

chlapci 189 a viac 169-188 149-168 130-148 129 a menej 

6.roč. dievčatá 191 a viac 172-190 152-171 132-151 131 a menej 

chlapci 200 a viac 180-199 159-179 139-158 138 a menej 

7.roč. dievčatá 199 a viac 179-198 159-178 135-158 134 a menej 

chlapci 211 a viac 190-210 168-189 146-167 145 a menej 

8.roč. dievčatá 202 a viac 181-201 159-180 138-158 137 a menej 

chlapci 228 a viac 202-227 177-201 152-176 151 a menej 

9.roč. dievčatá 203 a viac 183-202 164-182 142-163 141 a menej 

chlapci 238 a viac 217-237 196-216 175-195 174 a menej 

 
Hodnotenie výkonu  skok do diaľky s rozbehom (cm) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 356 a viac 316-355 276-315 228-275 227 a menej 

chlapci 425 a viac 369-424 314-368 247-313 246 a menej 

6.roč. dievčatá 362 a viac 324-361 284-323 238-283 237 a menej 

chlapci 434 a viac 380-433 325-379 260-324 259 a menej 

7.roč. dievčatá 369 a viac 332-368 292-331 247-291 248 a menej 

chlapci 443 a viac 391-442 341-390 273-340 272 a menej 

8.roč. dievčatá 375 a viac 340-374 300-339 257-299 256 a menej 

chlapci 451 a viac 403-450 347-402 293-346 292 a menej 

9.roč. dievčatá 382 a viac 348-381 308-347 266-307 265 a menej 

chlapci 460 a viac 414-459 358-413 300-357 299 a menej 

 
Hodnotenie výkonu  ľah/sed (počet/1min.) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 44 a viac 36-43 26-35 16-25 15 a menej 

chlapci 45 a viac 36-44 27-35 19-26 18 a menej 

6.roč. dievčatá 45 a viac 36-44 27-35 17-26 16 a menej 

chlapci 49 a viac 40-48 31-39 21-30 20 a menej 

7.roč. dievčatá 46 a viac 37-45 28-36 18-27 17 a menej 

chlapci 50 a viac 42-49 32-41 22-31 21 a menej 

8.roč. dievčatá 46 a viac 37-45 28-36 19-27 18 a menej 

chlapci 51 a viac 42-50 33-41 24-32 23 a menej 
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9.roč. dievčatá 46 a viac 38-45 30-37 21-29 20 a menej 

chlapci 53 a viac 45-52 37-44 29-36 28 a menej 

 
Hodnotenie výkonu  (D) – výdrž v zhybe (s), CH) – zhyby (počet)  

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 27,1 a viac 12,1-27 4,1-26,9 1,1-4,0 1,0 a menej 

chlapci 6 a viac 4-5 3 2 1  

6.roč. dievčatá 25,3 a viac 12,0-25,2 3,6-11,9 1,1-3,5 1,0 a menej 

chlapci 7 a viac 4-6 3 2 1 

7.roč. dievčatá 26,6 a viac 11,9-26,5 3,3-11,8 1,1-3,2 1,0 a menej 

chlapci 8 a viac 5-7 3-4 2 1 

8.roč. dievčatá 28,4 a viac 12,7-28,3 4,1-12,6 1,1-4,0 1,0 a menej 

chlapci 9 a viac 6-8 3-5 2 1 

9.roč. dievčatá 27,1 a viac 12,1-27,0 4,1-12,0 1,1-4,0 1,0 a menej 

chlapci 10 a viac 7-9 4-6 2-3 1 

 
Hodnotenie výkonu  hod kriketovou loptičkou(m) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 32 a viac 26-31 21-25 15-20 14 a menej 

chlapci 38 a viac 32-37 26-31 20-25 19 a menej 

6.roč. dievčatá 33 a viac 27-32 22-26 16-21 15 a menej 

chlapci 39 a viac 33-38 27-32 21-26 20 a menej 

7.roč. dievčatá 34 a viac 28-33 23-27 17-22 16 a menej 

chlapci 41 a viac 34-40 28-33 22-27 21 a menej 

8.roč. dievčatá 35 a viac 30-34 24-29 19-23 18 a menej 

chlapci 42 a viac 36-41 30-35 23-29 22 a menej 

9.roč. dievčatá 36 a viac 31-35 25-30 20-24 19 a menej 

chlapci 43 a viac 37-42 31-36 25-30 24 a menej 

 
Hodnotenie výkonu  hod plnou – 2kg loptou (m) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 5,5 a viac 4,6-5,4 3,6-4,5 2,7-3,5 2,6 a menej 

chlapci 5,7 a viac 4,8-5,6 4,0-4,7 3,0-3,9 2,9 a menej 

6.roč. dievčatá 6,1 a viac 5,0-6,0 4,1-4,9 3,1-4,0 3,0 a menej 

chlapci 6,6 a viac 5,5-6,5 4,4-5,4 3,3-4,3 3,2 a menej 

7.roč. dievčatá 6,8 a viac 5,7-6,7 4,6-5,6 3,4-4,5 3,3 a menej 

chlapci 7,6 a viac 6,3-7,5 5,1-6,2 3,6-5,0 3,5 a menej 

8.roč. dievčatá 7,5 a viac 6,1-7,4 4,8-6,0 3,5-4,7 3,4 a menej 

chlapci 9,5 a viac 7,6-9,4 5,8-7,5 3,9-5,7 3,8 a menej 

9.roč. dievčatá 7,7 a viac 6,4-7,6 5,1-6,3 3,8-5,0 3,7 a menej 

chlapci 10,0 a viac 8,4-9,9 6,8-8,3 5,2-6,7 5,1 a menej 

 
Hodnotenie výkonu  v šplhu (s) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 8,5 a menej 9,0-10,0 10,5-14,0 14,5-19,0 19,5 a viac 

chlapci 7,0 a menej 7,5-9,0 9,5-13,0 13,5-17,0 17,5 a viac 

6.roč. dievčatá 7,5 a menej 8,0-9,0 9,5-13,0 13,5-18,5 19,0 a viac 

chlapci 6,5 a menej 7,0-8,0 8,5-11,0 11,5-16,0 16,5 a viac 

7.roč. dievčatá 7,0 a menej 7,5-8,5 9,0-12,0 12,5-18,0 18,5 a viac 

chlapci 6,0 a menej 6,5-7,5 8,0-10,0 10,5-15,0 15,5 a viac 

8.roč. dievčatá 6,5 a menej 7,0-8,0 8,5-11,0 11,5-17,5 18,0 a viac 

chlapci 5,5 a menej 6,0-7,0 7,5-9,0 9,5-14,0 14,5 a viac 
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9.roč. dievčatá 6,0 a menej 6,5-7,5 8,0-10,5 11,0-17,0 17,5 a viac 

chlapci 5,0 a menej 5,5-6,5 7,0-8,5 9,0-13,0 13,5 a viac 

 
Hodnotenie výkonu  beh na 60m (s) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 12,1 a menej 12,0-12,6 12,5-13,2 13,3-13,8 13,9 a viac 

chlapci 11,4 a menej 11,5-12,0 11,9-12,6 12,7-13,4 13,5 a viac 

6.roč. dievčatá 12,0 a menej 12,1 -12,5 12,6-13,0 13,0-13,7 13,8 a viac 

chlapci 11,3 a menej 11,4-11,9 12,0-12,5 12,6-13,2 13,3 a viac 

7.roč. dievčatá 11,9 a menej 12,0-12,4 12,5-12,9 13,0-13,6 13,7 a viac 

chlapci 11,2 a menej 11,3-11,8 11,9-12,4 12,5-13,1 13,2 a viac 

8.roč. dievčatá 11,8 a menej 11,9-12,3 12,4-12,8 12,9-13,4 13,5 a viac 

chlapci 11,1 a menej 11,2-11,6 11,7-12,2 12,3-12,9 13,0 a viac 

9.roč. dievčatá 11,7 a menej 11,8-12,2 12,3-12,7 12,8-13,3 13,4 a viac 

chlapci 11,0 a menej  11,1-11,5  11,6-12,3  12,2-12,8  12,9 a viac  

 
Hodnotenie výkonu  beh na 300m (min.) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 0:58 a menej 0:59-1:09 1:10-1:20 1:21-1:31 1:32 a viac 

chlapci 0:53 a menej 0:54-1:04 1:05-1:15 1:16-1:26 1:27 a viac 

6.roč. dievčatá 0:57 a menej 0:58-1:08 1:09-1:19 1:20-1:30 1:31 a viac 

chlapci 0:52 a menej 0:53-1:03 1:04-1:14 1:15-1:25 1:26 a viac 

7.roč. dievčatá 0:56 a menej 0:57-1:07 1:08-1:18 1:19-1:29 1:30 a viac 

chlapci 0:51 a menej 0:52-1:02 1:03-1:13 1:14-1:24 1:25 a viac 

8.roč. dievčatá 0:55 a menej 0:56-1:06 1:07-1:17 1:18-1:28 1:29 a viac 

chlapci 0:50 a menej 0:51-1:01 1:02-1:12 1:13-1:23 1:24 a viac 

9.roč. dievčatá 0:54 a menej 0:55-1:05 1:06-1:16 1:17-1:27 1:28 a viac 

chlapci 0:49 a menej 0:50-1:00 1:01-1:11 1:12-1:22 1:23 a viac 

 
Hodnotenie výkonu   (D) beh na 800 m (min.) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5. roč. 3:21 a menej 3:22-3:36 3:37-3:52 3:53-4:11 4:12 a viac 

6. roč. 3:18 a menej 3:19-3:33 3:34-3:49 3:50-4:07 4:08 a viac 

7. roč. 3:16 a menej 3:17-3:30 3:31-3:46 3:47-4:03 4:04 a viac 

8. roč. 3:13 a menej 3:14-3:27 3:28-3:43 3:44 4:00 3:99 a viac 

9. roč. 3:11 a menej 3:12-3:24 3:25-3:40 3:41-3:56 3:57 a viac 

 
Hodnotenie výkonu  beh na 1 000m (min.) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5. roč. chlapci 4:29 a menej 4:30-4:56 4:57-5:23 5:24-5:55 5:56 a viac 

6. roč. chlapci 4:25 a menej 4:26-4:51 4:52-5:18 5:19-5:49 5:50 a viac 

7.roč. dievčatá 4:21 a menej 4:22-4:45 4:46-5:12 5:13-5:42 5:43 a viac 

8.roč. dievčatá 4:16 a menej 4:17-4:40 4:41-5:07 5:08-5:36 5:37 a viac 

9.roč. dievčatá 4:12 a menej 4:13-4:35 4:36-5:02 5:03-5:30 5:31 a viac 

 
Hodnotenie výkonu   beh na 1 500m (min.) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 8:20 a menej 8:21-8:51 8:52-9:22 9:23-9:53 9:54 a viac 

chlapci 7:00 a menej 7:01-7:31 7:32-8:02 8:03-8:33 8:34 a viac 

6.roč. dievčatá 8:00 a menej 8:01-8:31 8:32-9:02 9:03-9:33 9:34 a viac 

chlapci 6:40 a menej 6:41-7:11 7:12-7:42 7:43-8:13 8:14 a viac 

7.roč. dievčatá 7:40 a menej 7:41-8:11 8:12-8:42 8:43-9:13 9:14 a viac 
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chlapci 6:20 a menej 6:21-6:51 6:52-7:22 7:23-7:53 7:54 a viac 

8.roč. dievčatá 7:20 a menej 7:21-7:51 7:52-8:22 8:23-9:53 9:54 a viac 

chlapci 6:00 a menej 6:01-6:31 6:32-7:02 7:03-7:33 7:34 a viac 

9.roč. dievčatá 7:00 a menej 7:01-7:31 7:32-8:02 8:03-8:33 8:34 a viac 

chlapci 5:40 a menej 5:41-6:11 6:12-6:42 6:43-7:13 7:14 a viac 

 
Hodnotenie výkonu  vytrvalostného 12 min. behu (m) 

ročník/známka 1. 2. 3. 4. 5. 

5.roč. dievčatá 2470 a viac 2150-2460 1810-2140 1450-1800 1440 a menej 

chlapci 2720 a viac 2330-2710 1950-2320 1580-1940 1570 a menej 

6.roč. dievčatá 2490 a viac 2160-2480 1820-2150 1490-1810 1480 a menej 

chlapci 2780 a viac 2400-2770 2030-2390 1660-2020 1650 a menej 

7.roč. dievčatá 2590 a viac 2240-2580 1880-2230 1530-1870 1520 a menej 

chlapci 2850 a viac 2460-2840 2070-2450 1690-2060 1680 a menej 

8.roč. dievčatá 2560 a viac 2210-2550 1860-2200 1510-1850 1500 a menej 

chlapci 2950 a viac 2560-2940 2170-2550 1780-2160 1770 a menej 

9.roč. dievčatá 2470 a viac 2160-2460 1860-2150 1550-1850 1540 a menej 

chlapci 3000 a viac 2620-2990 2240-2610 1870-2230 1860 a menej 

 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto smernica sa vzťahuje na všetkých žiakov  školy (Základná škola, Školská 5, 922 

07 Veľké Kostoľany). Smernica sa nevzťahuje na integrovaných žiakov, ktorí sú hodnotení 

v súlade s osobitným predpisom (Metodický pokyn na hodnotenie žiakov ZŠ, Príloha č.4 

k metodickému pokynu), súčasne podľa individuálnych vzdelávacích programov 

s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň znevýhodnenia daného žiaka. 

 

2) Všetci pedagogickí zamestnanci vyučujúci a hodnotiaci konkrétne predmety musia byť 

oboznámení s touto smernicou, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 

3) Dodatočné úpravy – aktualizácie dokumentu sú priebežne realizované v záujme 

vzdelávacích potrieb žiakov, a súčasne v súlade s oficiálnymi dokumentmi vydávanými 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

4) Túto smernicu možno meniť na základe písomných dodatkov. 

 

5) Smernica je sprístupnená žiakom a širšej verejnosti na internetovej stránke školy: 

http://zsvkostolany.edupage.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa  16. 11.2015                          .................................... 

                    riad. školy 

http://zsvkostolany.edupage.org/
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