
 
 

8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy 
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
1. hodnotenie žiakov             
2. hodnotenie pedagogických zamestnancov   
3. hodnotenie školy   

 
 

8.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 
 

8.1.1 Zásady hodnotenia priebehu a výsledkov vzdelávania 
 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať:  
 z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ( Metodický pokyn č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy platný od 01.05.2011); 
 z učebných osnov  +  predpísaných písomných prác; 
 z obsahového a výkonového štandardu pre každý predmet.  

 Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a 
neúspešných.  

 Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať 
vývoj žiaka. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

 Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  
 

a) Body v rámci percentuálneho zvládnutia učiva sa pretransformovávajú na známky. V IŽK sa 
používajú  len známky 1,2,3,4,5, iné označenie známky (mínus, plus, hviezdička a pod.) nie je prípustné. 
Zo zápisu v IŽK musí byť zrejmé: kedy, v akom vyučovacom predmete a za čo bol žiak hodnotený 
(aké znalosti dosiahol, akým nástrojom hodnotenia bol hodnotený a pod.). Zápisy typu „opakovanie, 
previerka, desaťminútovka“ a pod. by nemali byť v IŽK používané, lebo nie je zrejmé,  za čo bol žiak 
hodnotený. K zápisu pripojí vyučujúci vždy svoj (skrátený) podpis. V prípade slovného hodnotenia je 
žiak hodnotený označením stupňa zvládnutia daného výstupu. Všetky výstupy, ktoré žiak plnil, má 
v IŽK ohodnotené – 1. stupeň. 
 
 
Od školského roka 2009/2010 z dôvodu čo najväčšej objektívnosti sa už od 2. ročníka používa bodový 
hodnotiaci systém. 

 



 
 
 Žiaci 1. – 4. ročníka sú na konci hodnotiaceho obdobia hodnotení slovným komentárom. 
 
 Žiaci 5. – 9. ročníka budú  hodnotení z výchovných predmetov slovným hodnotením v zmysle 

Metodických pokynov na hodnotenie žiakov č. 22/2011  na hodnotenie žiakov základnej školy 
platný od 01.05.2011 a v duchu školského poriadku platného od školského roka 2021/2022. 

 Predmety  
     * Konverzácia v ANJ  
     * Ja a financie  
     * Matematika, logika a stratégie  
     * Príroda, život a experimenty  
     budú hodnotené bodovým hodnotiacim systémom. 
 
 Žiaci 5. ročníka nebudú  klasifikovaní z predmetu DEJEPIS v 1. polroku a budú v tomto predmete 

hodnotení slovne ABSOLVOVAL/-a //NEABSOLVOVAL/-a. Od 2. polroka budú v tomto predmete 
klasifikovaní. 

 
 
Pre bodový systém hodnotenia platia nasledovné pravidlá: 
 Každá ústna i písomná skúška, projekty... majú pevne stanovený počet bodov. V rámci 

hodnotenia projektov žiak pozná presne stanovené kritériá hodnotenia. 
 Žiak má možnosť získať body za aktivity, ktoré mu môžu zlepšiť celkový výsledok, najviac však 

o 5%. 
 Systém je založený na pozitívnom hodnotení.  
 Získané body sa prerátavajú na konci hodnotiaceho obdobia na percentá. 
 
 
Známka sa stanovuje nasledovne: 

Príklad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak, ktorý v priebehu polročného hodnotenia získal 96 bodov zo 120, získal  80%-tné zvládnutie 
učiva a bude hodnotený za toto obdobie  známkou chválitebný (2). 

 
 
 
 
 
 
 

% hodnotenie známka 

100  –  90 výborný 1 

   89  – 75 chválitebný 2 

   74  – 50 dobrý 3 

   49 –  25 dostatočný 4 

   24 –    0 nedostatočný 5 



 
 
8.1.2 Metodika bodového systému hodnotenia žiakov 

 
 V priebehu každého polroka budú vedomosti žiakov preverované: 
− písomnou formou, 
− ústnou formou, 
− hodnotením zadaných projektov, 
− hodnotením prístupu k predmetu a aktívnej práce na hodinách. 
 
 

Pre bodový systém hodnotenia platia tieto pravidlá 

 Systém je založený na pozitívnom hodnotení.  
 Každá ústna i písomná skúška, projekty... majú pevne stanovený počet bodov. 
 Žiak má možnosť získať body za aktivity, ktoré mu môžu zlepšiť celkový výsledok, najviac však 

o 5 %. 
A. písomné práce 
– tematické – povinné a plánované v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch, oznámené 

žiakom minimálne 7 dní vopred – v časovom rozsahu 1 vyučovacej hodiny, v bodovej hodnote 20 
bodov + prémiové úlohy, ktoré sú určené pre talentovaných žiakov na vyplnenie času do konca 
písomnej práce, pre slabších žiakov ako výberové, ak majú potrebu nahradiť príklad v hlavnej 
časti (vzhľadom na vlastné vedomosti); 

– priebežné – zamerané na aktuálne preberanú látku resp. na kontrolu DÚ – v časovom rozsahu 
15 – 20 min, v bodovej hodnote 10 bodov alebo 15 bodov + prémiové úlohy, ktoré sú určené ako 
vyššie popísané; 

B. ústna odpoveď  
za ústnu odpoveď sa považuje  

– projekt  10 bodov alebo 15 bodov na základe rozhodnutia MO 
– referát 
– aktivita na vyučovacej hodine 
– samotná ústna odpoveď z prebraného učiva  (1 – 2x za polrok, pričom žiak zvyčajne nie je 

vyvolaný, ide odpovedať sám) v bodovej hodnote maximálne 5 – 10 bodov 
C. hodnotenie projektov – zadané učiteľom; sú hodnotené v bodovej hodnote maximálne 5 bodov 
D. skupinová práca na hodinách  
– práca na aplikačných úlohách v priebehu vyučovacích hodín/blokov;  
– skupinová práca na projektoch zadaných učiteľom; 
– skupinová práca v rámci riešenia problémov;  
– skupinová práca na projektoch z iniciatívy žiakov; 
– skupinovo vypracovaná ročníková práca; 
  žiak vopred pozná kritériá hodnotenia skupinovej práce; 
  kritériá hodnotenia si nastavuje každý vyučujúci sám po prerokovaní v MO  5  - 20 bodov 
E. aktivita a práca na hodinách – prémiové body za aktivitu môže žiak získať riešením 

dobrovoľných úloh zadaných učiteľom, za aktivitu na hodinách, za riešenie úloh pri tabuli alebo 
do zošita, samostatnou prácou zadanou na hodine, prácou vo dvojici alebo skupine, referátom 
na zadanú tému, projektom a nepovinnou domácou úlohou...  

 
Z celkového počtu možných získaných bodov môže žiak získať na zlepšenie známky maximálne 5 %.  



 
 
 Žiak získa záporné body (v rozsahu do -2) pri náhodnej kontrole povinnej domácej úlohy, keď 

bude vykonaná kontrola celej triedy, nie len jednotlivca a nebude mať vypracované stanovené 
úlohy.  

 Na základe uznesení zo zasadnutí metodických orgánov, v zhode s celkovými pravidlami 
bodového hodnotenia, sú všetky písomné práce a aktivita žiakov so započítaním ústnej 
odpovede prevedené do známky a zapísané do elektronickej žiackej knižky žiaka v tvare:                    
         → 10/z20/50 %/ 3. 
 

 Všetky získané body  vo vyučovacom predmet sa prerátavajú priebežne (v excelovských 
tabuľkách) a na konci hodnotiaceho obdobia súhrnne na percentá.  

 Polročné hodnotenie vznikne prevodom spočítania všetkých bodov, výpočtu percentuálneho 
zvládnutia učiva za dané klasifikačné obdobie a jeho pretransformovanie do známky podľa 
vyššie uvedených pravidiel. 
 

Budeme sa snažiť vychovávať našich žiakov tak, aby dokázali aj sami slovne objektívne ohodnotiť 
svoje výkony.  
a) Hodnotenie výsledkov vzdelávania a správania žiakov musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, 

zrovnateľné s dopredu stanovenými kritériami. Hodnotenie je pedagogicky zdôvodnené, odborne 
správne a doložitelné. Pri hodnotení učiteľ vždy uplatňuje primeranú náročnosť a pedagogický 
takt voči žiakovi, ktorého hodnotí. 

b) Priebežným hodnotením vyučujúci posudzuje, do akej miery žiak dosiahol kľúčové kompetencie 
a ciele základného vzdelávania stanovených v rámcovom vzdelávacom programe pre základné 
vzdelávanie, do akej miery naplnil očakávané výstupy a do akej miery naplnil konkretizované 
výstupy učebných osnov vyučovacieho predmetu v danom ročníku stanovené v školskom 
vzdelávacom programe. 

c) Pre získavanie podkladov na hodnotenie vyučujúci vyberá vhodné nástroje hodnotenia 
uvedených v učebných osnovách vyučovacieho predmetu školského vzdelávacieho programu. 

d) Zákonní zástupcovia sú informovaní o priebehu a výsledkoch vzdelávania žiaka prostredníctvom: 
 žiackej knižky (ak sa nedohodnú na TA ZRŠ inak), 
 internetovej žiackej knižky (ktorá sa dopĺňa minimálne raz za 2 týždne), 
 hodnotiacim portfóliom žiaka, 
 súborom motivačných prvkov (pečiatka,  lepka, ocenenie ...), 
 triednych aktívov, informačných popoludní pre zákonných zástupcov, 
 konzultácií s pedagogickými zamestnancami školy, 
 osobného jednania s učiteľom, ktoré si dopredu dohodnú. 
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8.1.3 Metodika hodnotenia projektu 

 
Pri hodnotení projektov treba brať do úvahy nasledovné kritériá 

1. Zdroje informácií 
 nachádzajúca sa / absentujú 
 aké sú zdroje informácií  

– internet 
– tlač 
– digitálne médium... 

 
2. Spracovanie informácií 
 estetika / forma 
 obsah 

3. Prezentácia 
 verbálny prejav 
 neverbálny prejav 

 
4. Dodržanie stanoveného času prezentácie 

 
5. Diskusia → reakcie na otázky 

 
6. Pochopenie publika.... 

 
 
 
 

8.1.4  Zásady sebahodnotenia žiaka (formatívne hodnotenie) 

  
Sebahodnotenie je dôležitou súčasťou hodnotenia žiakov pri každodennej práci, jeho 
prostredníctvom sa posilňuje sebaúcta a sebavedomie žiakov. Žiak má priestor k tomu, aby urobil 
sebahodnotenie skôr, než bude poznať názor vyučujúceho alebo spolužiaka. Urobí to formou, ktorá 
zodpovedá jeho schopnostiam. V prípade klasifikácie má žiak právo na vyjadrenie svojich 
pripomienok a na odpoveď učiteľa (slovné hodnotenie jeho výkonu). Sebahodnotenie je chápané 
ako schopnosť, ktorú by si mal žiak osvojiť. K rozvíjaniu tejto schopnosti dochádza vo všetkých 
vzdelávacích odboroch. Objektívne sebahodnotenie žiaka je jedným z východísk pre plánovanie 
ďalšej činnosti. Chybu je potrebné chápať ako prirodzenú vec v procese učenia. Vyučujúci sa 
o chybe so žiakmi baví, žiaci môžu niektoré práce sami opravovať. Chyba je dôležitý prostriedok 
učenia. Pri sebahodnotení by mal žiak popísať: 
 čo sa mu darí 
 čo mu ešte nejde 
 ako bude pokračovať ďalej 

 
 
 
 



 
 
8.1.5  Stupne hodnotenia prospechu a správania 

 
Pri klasifikácii prospechu sa používa stupnica 
 

 
 
 
 
 
 

8.1.6 Kritériá klasifikácie (základné kritériá slovného hodnotenia pri hodnotení výchovných 
predmetov) prospechu  

 
Výborný (1) 
Žiak dosahuje konkretizované výstupy, očakávané spôsobilosti, kľúčové kompetencie a ciele 
základného vzdelávania rýchle, v určenom čase, s výrazným podielom samostatnej práce a len 
s minimálnou pomocou učiteľa. Prejavuje výrazný záujem o výučbu a o pozitívne rozvíjanie svojej 
osobnosti. Riadne sa na vyučovanie pripravuje a vzorne plní zadané úlohy. Pri výučbe plne využíva 
svoje schopnosti, možnosti a rezervy. 
 
Chválitebný (2) 
Žiak dosahuje stanovené výstupy v určenom čase, len s malou pomocou učiteľa. Je schopný 
samostatne pracovať. Prejavuje zreteľný záujem o výučbu a o rozvíjanie svojej osobnosti. Jeho 
príprava na výučbu a plnenie zadaných úloh vykazujú drobné nedostatky. Pri výučbe sa snaží plne 
využívať svoje schopnosti, možnosti a rezervy. 
 
Dobrý (3) 
Žiak dosahuje stanovené výstupy, ale v dlhšom než určenom čase a s výraznou pomocou učiteľa. 
Samostatnej práce je schopný len čiastočne. Prejavuje čiastočný záujem o výučbu a rozvíjanie 
svojej osobnosti. Jeho príprava na výučbu a plnenie zadaných úloh často vykazujú výraznejšie 
nedostatky. Svoje schopnosti, možnosti a rezervy využíva pri výučbe len čiastočne a vykazuje len 
malú snahu o zlepšenie tohto stavu. 
 
Dostatočný (4) 
Žiak dosahuje aj napriek výraznej pomoci učiteľa a za omnoho dlhší čas než je určený, len niektoré 
stanovené výstupy. Samostatne pracovať je takmer neschopný. Prejavuje malý záujem o  výučbu 
a rozvíjanie svojej osobnosti. Jeho príprava na výučbu trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svoje 
schopnosti, možnosti a rezervy využíva vo  výučbe len veľmi málo, skôr ojedinele a nejaví takmer 
žiadnu snahu tento stav zlepšiť. 
 
Nedostatočný (5) 
Žiak nedosahuje prakticky žiadne stanovené výstupy, ani vo výraznejšie dlhšom, než určenom čase, 
a to i pri maximálnej pomoci a snahe učiteľa. Samostatne pracovať nie je schopný. O výučbu 
a rozvíjanie svojej osobnosti neprejavuje záujem. Na výučbu sa nepripravuje. Svoje schopnosti, 
možnosti a rezervy pri výučbe nevyužíva, snahu zlepšiť tento stav neprejavuje. 
 

stupeň slovné vyjadrenie  
1 výborný 
2 chválitebný 
3 dobrý 
4 dostatočný 
5 nedostatočný 



 
 

8.1.7 Kritériá pre jednotlivé stupne klasifikácie správania 

 
 
 
 
 
 
 
 

  8.1.8 Kritériá pre jednotlivé stupne klasifikácie správania 

 
Stupeň 1  (veľmi dobré) 
Uvedomele dodržuje pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku. Menej závažných 
priestupkov sa dopúšťa ojedinele. Na základe výchovného pôsobenia sa snaží svoje chyby napraviť. 
 
Stupeň 2  (uspokojivé) 
Správanie žiaka je v rozpore s pravidlami správania a ustanovením školského poriadku. Neprispieva 
ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. 
 
Stupeň 3  (menej uspokojivé) 
Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami školského 
poriadku. Aj po udelení pokarhania od riaditeľky školy sa dopúšťa ďalších previnení. 
 
Stupeň 4  (neuspokojivé) 
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok. Zámerne narúša korektné vzťahy 
medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov.  
Pri hodnotení výsledkov vzdelávania i pri hodnotení správania žiaka na vysvedčení sa  okrem vyššie 
uvedených kritérií vždy zohľadňujú osobnostné predpoklady, vek žiaka a dôležité okolnosti, ktoré 
ovplyvnili žiakov výkon (žiak so zdravotným postihom, zdravotným alebo sociálnym 
znevýhodnením, žiak, ktorý nie je štátnym občanom SR a pod.)  
 
 

8.1.9 Hodnotenie výchovných predmetov, predmetu JA a MY +  predmetu DEJEPIS v piatom ročníku 
– 1. polrok + predmetov Rozvoj stratégie a logiky + Cvičíme si slovenčinu + Cvičíme si matematiku 
+ Matematika, logika a stratégie + Príroda, život a experimenty  

 
 PgR konaná 03. 09. 2009 prerokovala a riaditeľka školy schválila, že etická, náboženská, 

výtvarná, hudobná, telesná výchova/telesná a športová výchova,  pracovné vyučovanie, 
predmety výchova umením, svet práce , technika  sa  neklasifikujú (neznámkujú) ani v rámci 
primárneho, ani v rámci nižšieho stredného vzdelávania.  

 PgR konaná 08. 09. 2014 prerokovala a riaditeľka školy schválila, že predmet DEJEPIS sa  
neklasifikuje (neznámkuje).  

 PgR konaná 22. 09. 2021 prerokovala a riaditeľka školy schválila, že predmet DEJEPIS sa  
neklasifikuje (neznámkuje) iba v 1. polroku.  

stupeň slovné vyjadrenie  
1 veľmi dobré 
2 uspokojivé 

3 menej uspokojivé 

4 neuspokojivé 



 
 
 Nakoľko sa vyššie uvedené predmety  neklasifikujú, dodržiavanie pravidiel a úroveň výkonov na 

týchto predmetoch sa odráža vo výchovných opatreniach žiakov nasledovne: 
 hodnotení výchovných predmetov na 1.  stupni  sa používa  slovné hodnotenie;  
 výchovné predmety na 2. stupni sa neklasifikujú, používa sa hodnotenie absolvoval/neabsolvoval. 
 predmety náboženská výchova/etická výchova  na 1. aj 2. stupni sa neklasifikujú,  

 na  vysvedčení a v príslušných  dokumentoch sa uvedie "absolvoval(a)".  
 predmet  dejepis  v 5.r  sa neklasifikuje, na  vysvedčení a v príslušných  dokumentoch sa 

uvedie "absolvoval(a)" 
 predmety Cvičíme si slovenčinu + Cvičíme si matematiku sa neklasifikujú, na  vysvedčení a v 

príslušných  dokumentoch sa uvedie žiakom 2. stupňa "absolvoval(a)".  
 predmet Ja a MY sa neklasifikuje, na  vysvedčení a v príslušných  dokumentoch sa uvedie 

žiakom 2. stupňa "absolvoval(a)" 
 predmety Rozvoj stratégie a logiky sa neklasifikuje, na  vysvedčení a v príslušných  

dokumentoch sa uvedie žiakom 2. stupňa "absolvoval(a)".  
 
Používa sa: 
V prípade použitia slovného hodnotenia (výchovné predmety primárneho vzdelávania) sú výsledky 
vzdelávania žiaka v jednotlivých predmetoch stanovené najmä vo vzťahu k stanoveným výstupom 
podľa kritérií, k jeho vzdelávacím a osobnostným predpokladom a k veku žiaka. Slovné hodnotenie 
zahrňuje posúdenie výsledkov vzdelávania žiaka v jeho vývoji, ohodnotení snahy žiaka a jeho 
prístup ku vzdelávaniu i v súvislostiach, ktoré ovplyvňujú jeho výkon a naznačenie ďalšieho rozvoja 
žiaka. Obsahujú tiež zdôvodnenie hodnotenia a odporučenia ako predchádzať prípadným 
neúspechom a ako ich prekonávať.  
 Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 
hodnotenia slovo:  
– absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo 

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

– neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, 

– neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 
zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

 
 

NOVINKY 

 Špecifické predmety na výučbu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
neklasifikujú (rozvoj špecifických funkcií, logopedická intervencia, terapeutické korekčné cvičenia 
a pod.) 

 PgR konaná 23. 09. 2020 prerokovala a riaditeľka školy schválila, že predmety na 2. stupni ZŠ Ja 
a financie a predmet Konverzácia v anglickom jazyku  sa  klasifikujú (známkujú).  

 PgR konaná 22. 09. 2021 prerokovala a riaditeľka školy schválila, že predmety na 2. stupni ZŠ 
Matematika, logika a stratégie a  Príroda, život a experimenty sa  klasifikujú (známkujú). 

 
 
 



 
 

8.1.10 Zásady pre prevedenie slovného hodnotenia do klasifikácie alebo klasifikácie    
           do slovného hodnotenia (primárne vzdelávanie)  

 
Slovné hodnotenie sa robí podľa nasledujúcich formulácií, prípadne podľa synoným k týmto 
formuláciám, ktoré sa pri slovnom hodnotení používajú a prostredníctvom ktorých učitelia informujú 
zákonných zástupcov žiakov o dosahovaných výsledkoch v daných predmetoch 

 

 
 
 
 
 
 

Prospech 
Ovládnutie učiva predpísaného osnovami 
1
 

výborný ovláda bezpečne 
2
 

chválitebný
  

ovláda 
3
 

dobrý v podstate ovláda 
4
 

dostatočný
  

ovláda so značnými medzerami 
5
 

nedostatočný neovláda 
Úroveň myslenia 
1
 

výborný pohotový, bystrý, dobre chápe súvislosti 
2
 

chválitebný uvažuje celkom samostatne 
3
 

dobrý  menšie samostatné myslenie 
4
 

dostatočný
  

nesamostatné myslenie 
5
 

nedostatočný odpovedá nesprávne i na navádzajúce otázky 
Úroveň vyjadrovania 
1
 

výborný výstižné a pomerne presné 
2
 

chválitebný
  

celkom výstižné 
3
 

dobrý myšlienky vyjadruje nie dosť presne 
4
 

dostatočný
  

myšlienky vyjadruje so značnými ťažkosťami 
5
   

nedostatočný
  

i na navádzajúce otázky odpovedá nesprávne 
Celková aplikácia vedomostí, riešenie úloh, chyby, ktorých sa žiak dopúšťa 
1
   

výborný používa vedomosti spoľahlivo a uvedomele, pracuje samostatne, 
presne a s istotou 2

   
chválitebný
  

dokáže používať vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dopúšťa sa len 
menších chýb 3

 
dobrý  rieši úlohy s pomocou učiteľa a s touto pomocou ľahko prekonáva 

ťažkosti a odstraňuje chyby 4
 

dostatočný robí podstatné chyby, ťažko ich prekonáva 
5 nedostatočný

  
praktické úlohy nedokáže splniť ani s pomocou učiteľa 

Snaha a záujem o učenie 
1
 

výborný aktívny, učí sa svedomite a so záujmom 
2
 

chválitebný
  

učí sa svedomite 
3
 

dobrý 
  

k učeniu a práci nepotrebuje väčšie podnety 
4
 

dostatočný
  

malý záujem o učenie, potrebuje stále podnety 
5
 

nedostatočný pomoc a nabádanie k učeniu sú zatiaľ neúčinné 



 
 
8.1.11  Pochvaly a ocenenia 

 
 za reprezentáciu triedy a školy, 
 za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, 
 za aktivitu, kreativitu i dodržiavanie celoživotných zručností a pravidiel,  
 za vzdelávacie výsledky, 
 za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo 

inštitúciou,  
 za angažovanosť v celoškolských projektoch, 
 za vzdelávacie výsledky žiakov.  

 
Vyučujúci môže urobiť zápis do špeciálneho záznamníka: 
 žiak má 2 tolerancie zabudnutia pomôcok, neaktívnej práce na vyučovacej hodine a pod.; 
 pri 3. prípade dostáva 1. zápis do klasifikačného záznamu; 
 ak má žiak 2 zápisy, bude mu na konci klasifikačného obdobia navrhnuté napomenutie TU; 
 ak má žiak 3 zápisy, bude mu na konci klasifikačného obdobia navrhnuté pokarhanie TU; 
 ak má žiak 5 zápisov, bude mu na konci klasifikačného obdobia navrhnuté pokarhanie RŠ; 
 ak má žiak 7 zápisov, bude mu na konci klasifikačného obdobia navrhnuté 2. stupeň zo   
 správania. 

 
 

8.1.12  Oznámenie o práci na výchovných predmetoch 
 
 

Primárne vzdelávanie 

 
Slovné  hodnotenie výchovných predmetov v rámci primárneho vzdelávania (hudobná výchova, 
výtvarná výchova, telesná výchova, etická výchova, pracovné vyučovanie ...) sa uskutočňuje podľa 
nasledujúcich formulácií, prípadne podľa synoným k týmto formuláciám. 
dosiahol veľmi dobré výsledky     – je aktívny, pracuje zručne a so záujmom 
dosiahol dobré výsledky      – je menej aktívny, pracuje zručne s menším záujmom 
dosiahol uspokojivé výsledky        – je málo aktívny, málo zručný, na prácu potrebuje silné  

    podnety, je málo   zručný, pracuje len s malým záujmom 
dosiahol neuspokojivé výsledky  – nezáujem o prácu, neaktívny, nepomáhajú podnety,  

nemá snahu zlepšiť zručnosť 
 
Vyučujúci  na 1. stupni dáva priebežne  informácie pre rodičov do IŽK a to nasledovne: 
 Pracuje aktívne  –  PA – ak žiak je usilovný, nosí si pomôcky na  vyučovacie hodiny a je aktívny 

a kreatívny; 
  Pracuje – P - ak žiak si nosí pomôcky, nevyrušuje a pracuje; 
  Pracuje nedostatočne –  PN – zabúda si pomôcky; 
  Nepracuje – N –  žiak často nenosí pomôcky a na vyučovacej hodine odmieta pracovať. 

 
 
 
 



 
 
Nižšie stredné vzdelávanie  

 

Hodnotenie žiaka na konci 1. a 2. polroka 

 
Vyučujúci dáva informácie rodičom priebežne do IŽK, a to  Žiak/žiačka je na vyučovacích hodinách 
hodnotený/-á nasledovne  

 
 

8.1.13  Výchovné opatrenia 

 
Pochvaly 
 Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za dlhodobú úspešnú 

prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi; 
 návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje na pedagogickej sekcii, resp. v pedagogickej rade; 
 pochvaly sa zaznamenávajú do katalógových listov a  zverejnia sa ako príloha vysvedčenia. 

 
Napomenutia a pokarhania zo správania: 

 Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti 
školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania; 

 podľa závažnosti previnenia sa ukladajú niektoré z týchto opatrení: 

 

Pracuje 
aktívne 

PA 

Žiak je na hodinách usilovný, bez upozorňovania vyučujúceho sa aktívne zapája do 
činností na hodine, nosí si potrebné pomôcky na vyučovaciu hodinu, je kreatívny, 
pravidelne prezentuje výsledky svojej práce (napr. výrobok, projekt, gymnastická 
zostava, hra na sopránovej zobcovej flaute, spev piesne sám i v skupine žiakov, 
predloženie portfólia a pod.), za štrťrok odprezentuje aspoň 90% požadovaných 
výsledkov práce. 
 

Pracuje P 

Žiak je usilovný, k práci pristupuje zodpovedne a so snahou podať čo najlepší 
osobný výkon, po prvej výzve učiteľa sa zapája do činností na vyučovacej hodine, 
väčšinou si nosí potrebné pomôcky ( najviac 1-krát si ich zabudne priniesť za 1 
štvrťrok), pravidelne prezentuje výsledky svojej práce (napr. výrobok, projekt, 
gymnastická zostava, hra na sopránovej zobcovej flaute, spev piesne v skupine 
žiakov, predloženie portfólia a pod.), za štrťrok odprezentuje aspoň 70% 
požadovaných výsledkov práce. 
 

Pracuje 
nedostatočne 

PN 

Žiak sa na hodinách zapája do činností sporadicky, zvyčajne len po výzve učiteľa, 
svojím správaním narúša prácu na vyučovacej hodine, čím neumožňuje 
plnohodnotne pracovať ostatným žiakom, na vyučovanie si zabúda priniesť 
pomôcky ( najviac 3-krát si ich zabudne priniesť za 1 štvrťrok), za štvrťrok 
odprezentuje  aspoň 50% požadovaných výsledkov svojej práce (napr. výrobok, 
projekt, gymnastická zostava, hra na sopránovej zobcovej flaute, spev piesne 
v skupine žiakov, predloženie portfólia a pod.) 

Nepracuje N 

Žiak sa na hodine nezapája do činností ani po niekoľkonásobných výzvach učiteľa, 
svojím správaním často narúša prácu na vyučovacích hodinách, čím znemožňuje 
plnohodnotne pracovať ostatným žiakom počet hodín, na ktorých nepracuje, 
presahuje 50%nenosí si potrebné pomôcky, za štvrťrok odprezentuje menej ako 
50% požadovaných výsledkov jeho činnosti na vyučovacích hodinách (napr. 
výrobok, projekt, gymnastická zostava, hra na sopránovej zobcovej flaute, spev 
piesne v skupine žiakov, predloženie portfólia a pod.) 



 
 
 napomenutie od triedneho  učiteľa, 
 pokarhanie od triedneho  učiteľa,  
 pokarhanie od riaditeľa školy. 

 Pokarhanie sa udeľuje po prerokovaní s riaditeľom školy,  v pedagogickej sekcii,  a na 
pedagogickej rade; 

 o udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, 
opatrenie sa zaznamená v katalógovom liste. 

 Pokarhanie sa udeľuje po prerokovaní s riaditeľom školy,  v pedagogickej sekcii,  a na 
pedagogickej rade; 

 o udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, 
opatrenie sa zaznamená v katalógovom liste. 

 
 
8.1.14  Komisionálne a opravné skúšky 

 
Komisionálne skúšky  sa vykonávajú v týchto prípadoch: 
 ak je žiak skúšaný v náhradnom termíne, 
 ak žiak robí opravné skúšky, 
 pri zaradení žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, 
 ak je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 
 pri preskúšaní žiaka  pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia 

SR, 
 ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti súhrnnej klasifikácie, 
 pri skúškach v externej forme kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. 
a) Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná a vymenúva ju riaditeľka školy.  
 Tvorí ju predseda, spravidla riaditeľka školy alebo ňou poverený učiteľ, skúšajúci učiteľ 

a prísediaci učiteľ. Skúšajúci je spravidla učiteľ vyučujúci daný predmet a prísediaci má aprobáciu 
pre ten istý alebo príbuzný predmet. 

b) O komisionálnej skúške sa píše protokol, ktorý sa stáva súčasťou dokumentácie školy  a podpíšu 
ho všetci členovia komisie.  

c) Výsledok preskúšania nemožno napadnúť novou žiadosťou o preskúšanie. 
d) Žiak môže v jeden deň urobiť komisionálnu skúšku len z jedného predmetu. V prípade  
 zmeny hodnotenia na konci prvého alebo druhého polroka sa žiakovi vydá nové vysvedčenie. 
e) Žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy sa podľa vyjadrenia CPP a detského lekára 

učí vybrané predmety učebného plánu, z ktorých pri súhrnnej klasifikácii vykoná komisionálne 
skúšky. Skúšku z nepovinných, voliteľných a slovne hodnotených predmetov nekoná. 

f) Riaditeľka školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie, ak zistí, že učiteľ poruší pravidlá  
 hodnotenia a klasifikácie. Preskúšanie sa uskutoční do 10 dní. 
 
Opravné skúšky 
a) Žiakovi  školy, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný stupňom „nedostatočný“ najviac 

z dvoch predmetov, umožní riaditeľka školy vykonať opravné skúšky. 
b) Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Ak žiak zo závažných dôvodov 

nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľka školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 
15. septembra. Dovtedy žiak najbližší vyšší ročník navštevuje podmienečne. Žiak môže v jeden 
deň urobiť len jednu opravnú skúšku. 



 
 
c) Ak žiak nepríde na opravné skúšky v určenom termíne bez odôvodneného ospravedlnenia, 

klasifikuje sa v predmete, z ktorého mal urobiť opravnú skúšku stupňom „nedostatočný“.  
d) Opravné skúšky sa konajú ako komisionálne skúšky. 
e) Riaditeľka školy prerokuje s učiteľmi opatrenia na pomoc žiakom pri príprave opravnej skúšky. 
f) Žiaci 1. ročníka opravné skúšky nevykonávajú. 
g) Predmet, z ktorého sa žiakovi povolila opravná skúška, dátum vykonania skúšky a jej výsledok  

sa zaznamenávajú do triedneho výkazu. 
 
 

8.1.15  Spôsob hodnotenia žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

 
a) Spôsob hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádza zo znalosti príznakov postihnutia a uplatňuje 

sa vo všetkých vyučovacích predmetoch, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka. Pri hodnotení 
týchto žiakov sa bude postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR dňa 
31. augusta 2004, rozhodnutím č. CD – 2004 – 12003/23597 – 1: 099 s platnosťou od 2. septembra 
2004. 

b) Triedny učiteľ oznámi vhodným spôsobom ostatným žiakom v triede podstatu individuálneho 
prístupu a spôsobu hodnotenia a klasifikácie žiaka. 

c) Pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí sú integrovaní v bežnej triede základnej 
školy je vypracovaný individuálny vzdelávací program vychádzajúci z programu, podľa ktorého 
postupuje trieda. Námety na úpravu individuálneho vzdelávacieho programu sa čerpajú zo 
štátneho vzdelávacieho programu – časť Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním, ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3a. Žiak s intelektovým nadaním môže 
vyučovacie predmety v oblastiach, v ktorých bolo diagnostikované špeciálne nadanie, 
absolvovať vo vyšších ročníkoch. 

d) Žiaci s vývinovými výchovno-vzdelávacími potrebami majú svoj rámcový učebný plán doplnený 
o oblasť ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do ktorej sú zaradené špecifické vyučovacie 
predmety špeciálno-pedagogickej podpory: 
 individuálna logopedická intervencia (ďalej aj „ILI“)  
 rozvíjanie špecifických funkcií 4 (ďalej aj „RŠF“)  
 terapeutické korekčné cvičenia 
 rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 
 rozvíjanie grafomotorických schopností a písanie 
 prevencia sociálno-patologických javov 
 individuálne tyflopedické cvičenia 
 Priestorová orientácia/pohybová výchova 
 ... 
 
Obsah aktivít na týchto predmetoch, ktoré vykonáva špeciálny pedagóg je v súlade s 
mentálnymi a komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu na fyzický vek žiaka.  

 
 
 
 
 



 
 
8.1.16 Zásady hodnotenia cudzincov  

 
Pri hodnotení detí cudzincov sa postupuje ako pri hodnotení žiakov po prestupe na školu s iným 
vyučovacím jazykom. 
 Žiak 1. ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk navštevovanej 

základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu 
z ostatných predmetov. 

 Žiak 2. až 9. ročníka sa počas dvoch hodnotiacich období hodnotí najmenej takou úrovňou 
prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom vysvedčení. 

 Po uplynutí dvoch hodnotiacich období sa uplatňujú v ďalších dvoch hodnotiacich obdobiach 
z vyučovacieho jazyka miernejšie kritériá. 

 Pri hodnotení žiaka v prvom a druhom školskom roku sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie 
úroveň jeho jazykovej správnosti. 

 V odôvodnených prípadoch na návrh učiteľa slovenského jazyka , ktorý vzdeláva cudzincov 
a triedneho učiteľa žiaka (cudzinca) môže riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade 
predĺžiť hodnotiace obdobie, v ktorom nie je žiak hodnotený známkou o jedno hodnotiace obdobie. 

 Pri hodnotení žiaka v prvom a druhom školskom roku sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie 
úroveň jeho jazykovej správnosti. 

 Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu takéhoto žiaka môže riaditeľka školy po  
prerokovaní v pedagogickej rade umožniť vzdelávanie takéhoto žiaka podľa individuálneho 
učebného plánu podľa (§ 26 školského zákona). 

 Pri hodnotení žiakov (detí cudzincov) v počiatočných fázach ich začleňovania do 
výchovnovzdelávacieho procesu uplatňujeme slovné hodnotenie s cieľom vyzdvihnúť úspechy 
žiaka, ukázať, čo už žiak zvládol, čo ho ešte čaká a pod. Pri hodnotení je potrebné sústrediť sa 
najmä na individuálne hodnotenie pokrokov, oceniť vynaložené úsilie, neporovnávať výkon so 
spolužiakmi. Nezabudnúť pritom na jazykovú bariéru žiaka a jeho zákonného zástupcu a overiť si, 
či žiak aj zákonný zástupca porozumeli hodnoteniu. S hodnotením podľa vopred dohodnutých 
kritérií je potrebné vopred oboznámiť žiaka, zákonného zástupcu i spolužiakov. 

 Pri hodnotení žiakov (detí cudzincov)  je  potrebné využívať SEBAHODNOTENIE, ktoré rozvíja 
kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného pokroku v učení, 
uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces hodnotenia 
prebieha zo začiatku v materinskom jazyku žiaka (využiť tlmočníka). Medzi najčastejšie metódy 
sebahodnotenia využívať: portfólio, denníky, rozhovory s učiteľom a dotazníky. Portfólio by malo 
obsahovať sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas 
určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty a pod., ktoré si do 
portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia. 

 Odporúčame využívať aj hodnotenie spolužiakmi. Malo  by mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k 
väčšej vzájomnej tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne 
ovplyvniť atmosféru v triede, učiť žiakov rešpektovať sa navzájom. 
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