
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 
 

HODNOTIACE KRITÉRIA ODBORNÝCH PREDMETOV 
 
 
Odbor : geodézia, kartografia a kataster 
Školský rok : 2014/2015 
 
Predmety pre teoretické vzdelávanie: 
 

 Ekonomika 
 Deskriptívna geometria   
 Fotogrametria 
 Fyzika v geodézii 
 Geodetické výpočty    
 Geodézia 
 Kartografia 
 Základy staviteľstva 
 Kataster nehnuteľností   
 Pozemkové právo 
 Aktualizácia geodetických informácií 
 Mapovanie 

 
 
Predmety pre praktickú prípravu: 
 
 

 Geografické informačné systémy  
 Technické kreslenie   
 Model 3D 
 Počítačová grafika   
 Prax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HODNOTIACE KRITÉRIA ODBORNÝCH PREDMETOV 
Všeobecné pokyny hodnotenia žiakov v predmetoch TEORETICKÉHO VZDELÁVANIA: 
Hodnotenie žiakov v predmetoch teoretického charakteru vychádza z Metodiky hodnotenia žiakov SPŠ stavebnej 
v Žiline, ktorá definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých 
výkonových štandardov. Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 
uvedenú v tomto ŠkVP pre skupinu predmetov teoretického vzdelávania. 

 
PRAVIDLÁ HODNOTENIA 

 
Hodnotenie výsledkov žiakov pozostáva: 

 
1. Ústna odpoveď' (váha 30) :  

 každý žiak v rámci individuálneho skúšania odpovedá minimálne 1 krát za klasifikačné obdobie, kde 
preukáže: 

a) teoretické vedomosti z posledných 3 vyučovacích hodín, 
b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky pri riešení teoretických a praktických úloh a uvádzaní 

príkladov, 
c) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho prejavu, 
d) v predmetoch, kde sa pracuje na PC žiak preukazuje zručnosť aplikovať príkazy v PC 

v príslušnom počítačovom programe. 
 
   Ústna odpoveď' (váha 50):  

 každý žiak v rámci individuálneho skúšania odpovedá minimálne 1 krát za klasifikačné obdobie, kde 
preukáže: 

a) teoretické vedomosti z viacerých tematických celkov, 
b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky pri riešení teoretických a praktických úloh, 
c) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho prejavu, 
d) touto váhou sa tiež hodnotí umiestnenie žiakov na prvých troch miestach v celoštátnych 

a medzinárodných súťažiach z odborných predmetov. 
 
   Frontálne ústne skúšanie (váha 10): 

a) môže prebiehať kedykoľvek v priebehu vyučovacej jednotky, 
b) slúži na preverovanie vedomostí viacerých žiakov naraz. 

. 
 
Kritéria hodnotenia ústnej odpovede 
 

Známka Kritériá hodnotenia ústnej odpovede 
 
Výborný 

 Vyjadruje sa komplexne v širších súvislostiach 
 Vyjadruje sa jednoznačne 
 Vyjadruje sa samostatne 
 Používa správne odbornú terminológiu 
 Tvorivo uplatňuje osvojené poznatky pri riešení teoretických úloh 

 
Chválitebný 

 Vyjadruje sa komplexne 
 Vyjadruje sa jednoznačne 
 Vyjadruje sa samostatne s menšími nedostatkami 
 Používa správne odbornú terminológiu 
 Uplatňuje osvojené poznatky pri riešení jednoduchých teoretických úloh 

 
Dobrý 

 Vyjadruje sa správne s pomocou učiteľa 
 Koriguje za pomoci učiteľa podstatnejšie nepresnosti a chyby 
 Vyjadruje sa prevažne samostatne 
 Používa odbornú terminológiu s menšími nepresnosťami 
 Aplikuje osvojené poznatky pri riešení jednoduchých teoretických úloh s chybami 

 
Dostatočný 

 Vyjadruje sa s chybami napriek pomoci učiteľa 
 Koriguje za pomoci učiteľa závažné nepresnosti a chyby 
 Vyjadruje sa  nesamostatne 
 Používa nepresnú odbornú terminológiu 
 Neaplikuje osvojené poznatky ani pri riešení jednoduchých teoretických úloh 

 
Nedostatočný 

 Vyjadruje sa so závažnými chybami napriek pomoci učiteľa 
 Nekoriguje ani za pomoci učiteľa závažné nepresnosti a chyby 
 Vyjadruje sa  nesamostatne 
 Používa odbornú terminológiu s veľmi závažnými nepresnosťami 
 Neaplikuje osvojené poznatky ani pri riešení jednoduchých teoretických úloh 

 



2.  Písomná skúška (váha 50 ): 
a) je písaná po každom tematickom celku (konkrétny termín písania si dohodnú vyučujúci so žiakmi tak, 

aby boli splnené kritéria Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov), 
b) riaditeľská písomná práca z vybraných tematických celkov, 
c) žiak je povinný napísať všetky písomné skúšky za klasifikačné obdobie, 
d) žiak je hodnotený na základe získaných bodov prepočítaných na percentá (viď nižšie). 

 
 Testy (váha 30)  – štandardizovaný alebo neštandardizovaný test s bodovou alebo percentuálnou    
 stupnicou a k tomu zodpovedajúcim hodnotením – známkou. Prípustné sú rôzne varianty testov pri  
 dodržaní úrovne a rozsahu. 

  
     Krátka písomná previerka (váha 40): 

a) môže byť písaná po každom prebranom učive, 
b) termín krátkej písomnej previerky sa vopred neoznamuje, 
c) žiak je hodnotený na základe získaných bodov prepočítaných percentami na známku(viď nižšie), 
 

                   
Percentuálna stupnica: 
100% - 85% výborný 
  84% - 70% chválitebný 
  69% - 55% dobrý 
  54% - 40% dostatočný 
  39% - 0%  nedostatočný. 

 
 
Kritéria hodnotenia písomnej odpovede 
 

Známka Kritériá hodnotenia písomnej odpovede 
 
Výborný 

 Vyjadruje sa odborne správne, presne a výstižne 
 Vyjadruje sa v logickom slede 
 Dodržuje pokyny stanovené v zadaní 
 Grafický prejav je presný a estetický  
 Pracuje samostatne  

 
Chválitebný 

 Vyjadruje sa odborne správne, výstižne s menšími nepresnosťami 
 Vyjadruje sa v logickom slede  
 Dodržuje pokyny stanovené v zadaní 
 Grafický prejav je presný a estetický s menšími nepresnosťami 
 Pracuje samostatne 

 
Dobrý 

 Vyjadruje sa odborne správne s väčšími nepresnosťami a neúplne 
 Vyjadruje sa v logickom slede s malými chybami  
 Dodržuje pokyny stanovené v zadaní  
 Grafický prejav je menej estetický s nepresnosťami 
 Pracuje samostatne 

 
Dostatočný 

 Vyjadruje sa so závažnými odbornými nepresnosťami a neúplne 
 Vyjadruje sa chaoticky 
 Nedodržuje pokyny stanovené v zadaní 
 Grafický prejav je málo estetický s väčšími nepresnosťami 
 Pracuje samostatne 

 
Nedostatočný 

 Vyjadruje sa so závažnými nepresnosťami, neúplne 
 Vyjadruje sa chaoticky 
 Nedodržuje pokyny stanovené v zadaní 
 Grafický prejav je na veľmi nízkej úrovni so závažnými nepresnosťami 
 Nepracuje samostatne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Grafické práce a zadania (váha 40 ) –týka sa predmetu  DEG 
a) žiak má vypracovaný harmonogram prác v súlade s učebnou osnovou predmetu, 
b) hodnotenie každého výkresu (zadania) pozostáva z jednej známky, v ktorej je zahrnuté 

hodnotenie za obsahovú správnosť (zadania) a aj za grafické spracovanie výkresu (zadania). 
 
Kritéria hodnotenia grafických prác 
 

Známka Kritériá hodnotenia grafických prác 
 
Výborný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách pravidelne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá 
 Dodržiava stanovený rozsah prác  
 Vypracuje prácu na vynikajúcej grafickej úrovni 

 
Chválitebný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách priebežne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá s menšími nedostatkami 
 Dodržiava stanovený rozsah prác  
 Vypracuje prácu na primeranej grafickej úrovni 

 
Dobrý 

 Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny nepravidelne 
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá s nedostatkami 
 Nedodržiava stanovený rozsah prác  
 Vypracuje prácu na nižšej grafickej úrovni 

 
Dostatočný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne 
 Nedodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá so závažnými nedostatkami 
 Nedodržiava stanovený rozsah prác  
 Vypracuje prácu na nízkej grafickej úrovni 

 
Nedostatočný 

 Nepracuje a nekonzultuje na hodinách  
 Nedodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Nedodržiava stanovené normy a pravidlá  
 Nedodržiava stanovený rozsah prác 
 Nevypracuje prácu  

 
 
4. Známku z predmetu môže ovplyvniť aj: 

a) aktivita na hodine  (váha 5) 
b) samostatné rysovanie úloh v lavici (váha 5) 
c) grafická úprava zošita  a vedenie poznámok (váha  až 40, v závislosti od predmetu) 
d) navrhovanie originálnych správnych riešení  (váha  10) 
e) aktívna spolupráca pri riešení úloh  (váha 10 ) 
f) rýchlosť a presnosť počítania  (váha 10) 
g) upozornenie na chybné riešenie  (váha 5) 
h) vypracovanie referátov , textových prác (váha 10) 
i) vypracovanie domácej úlohy (váha 10) 
j) prezentácie a projekty (váha 20). 

 
 
 

Poznámka: 
V predmetoch, v ktorých sa vyžaduje mať poznámky v zošite a hodnotí sa jeho grafická úprava, pri 
neprítomnosti na vyučovaní je žiak povinný doplniť si poznámky do zošita vrátane všetkých úloh 
a domácej úlohy a na vyžiadanie učiteľa dokladovať do jedného týždňa, pričom poznámky musia  byť 
vlastnoručne prepísané a nie prefotené! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kritéria hodnotenia referátov a projektov 
 

Známka Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (referát a projekt) 
 
Výborný 

 Spracoval tému celistvo a tvorivo 
 Spravoval tému v logickom slede 
 Správne používal odbornú terminológiu 
 Zvolil vhodné a presvedčivé príklady 
 Zvolil primeranú dĺžku prejavu 
 Kontaktoval sa s poslucháčmi 
 Reagoval fundovane na položené otázky 

 
Chválitebný 

 Spracoval tému celistvo  
 Spravoval tému v logickom slede 
 Správne používal odbornú terminológiu 
 Zvolil vhodné príklady 
 Zvolil primeranú dĺžku prejavu 
 Kontaktoval sa s poslucháčmi 
 Reagoval  na položené otázky 

 
Dobrý 

 Spracoval tému neúplne 
 Spracoval tému v logickom slede 
 Správne používal odbornú terminológiu 
 Nezvolil vhodné príklady 
 Zvolil neprimeranú dĺžku prejavu 
 Nezaujal poslucháčov dostatočne 
 Reagoval  na položené otázky 

Dostatočný  Spracoval tému neúplne 
 Nespracoval tému v logickom slede 
 Nepoužíval odbornú terminológiu 
 Nezvolil vhodné príklady 
 Zvolil neprimeranú dĺžku prejavu 
 Nezaujal poslucháčov  
 Nereagoval  na položené otázky 

Nedostatočný  Nespracoval tému 
 
 
 
Výsledná známka sa vypočíta váženým priemerom podľa vzorca: 

Vážený priemer       pv = 
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v1,..................vn – váha známky 

z1,..................zn – známka 

Poznámka: 
Pri zápise známok do internetovej žiackej knižky sa po zápise známok podľa jednotlivých kritérií   
a nastavenia váhy výsledná  známka automaticky zobrazí. 
Žiak má právo na poskytnutie poradenstva pri štúdiu počas konzultačných hodín, ktoré učiteľ zverejní 
žiakom do konca septembra. 
Pri určovaní prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, 
ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci 
žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 
základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe 
jednotlivých známok. Podmienkou klasifikácie žiaka za dané obdobie je vypracovanie a odovzdanie 
povinných prác špecifikovaných v konkrétnom predmete. 
 
Vypracované na základe Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, 
článok 5, odstavec 5.  

 
 
 



HODNOTIACE KRITÉRIA ODBORNÝCH PREDMETOV 
Všeobecné pokyny hodnotenia žiakov v predmetoch PRAKTICKEJ PRÍPRAVY: 
Hodnotenie žiakov v predmetoch praktickej prípravy vychádza z Metodiky hodnotenia žiakov SPŠ stavebnej 
v Žiline, ktorá definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých 
výkonových štandardov. Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 
uvedenú v tomto ŠkVP pre skupinu predmetov praktickej prípravy. 

 

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV  
 

 Žiak bude za svoju prácu a vedomosti ohodnotený na vysvedčení výslednou známkou.  
 Každej známke na vysvedčení prislúcha určitý percentuálny počet bodov z maximálneho množstva 

100%, ktoré bude mať žiak možnosť získať počas príslušného hodnotiaceho obdobia (za polrok). 
Každý žiak počas jedného polroka vypracuje príslušný počet zadaní, výkresov, grafických prác a i. 

 Za bezchybné vypracovanie zadania z cvičení a za jeho odovzdanie v termíne dostane žiak max. 30 
bodov (každý učiteľ si môže určiť vlastné maximum bodov v každom zadaní). Za neodôvodnené 
odovzdanie zadania z cvičení po termíne je za každé posunutie termínu odpočítaných 5 bodov. Za 
rovnaký text vypracovaného zadania u dvoch a viacerých žiakov je odpočítaných 20 bodov. Je to 
považované za podvod. 

 Za aktívnu prácu počas cvičenia získa žiak najviac 10 bodov. Do maximálneho základného 
percentuálneho množstva bodov pre hodnotenie žiaka na vysvedčení sa počítajú všetky zadania. Za 
zadanie sa považuje aj denník z odbornej praxe. 

 K postupu žiaka do ďalšieho ročníka je potrebné odovzdať všetky zadania za celý školský rok 
najneskôr 48 hod. pred klasifikáciou. 

 Výsledná známka sa počíta ako vážený aritmetický priemer. 
 
 

Stupnica hodnotenia na vysvedčení 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podmienky na získavanie bodov (vzor): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Známka Kritériá hodnotenia zadaní 
 
Výborný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách pravidelne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá 
 Dodržiava stanovený rozsah prác  
 Vypracuje prácu na vynikajúcej technickej úrovni 

 
Chválitebný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách priebežne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá s menšími nedostatkami 
 Dodržiava stanovený rozsah prác  
 Vypracuje prácu na primeranej technickej úrovni 

 
Dobrý 

 Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny nepravidelne 
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá s nedostatkami 
 Nedodržiava stanovený rozsah prác  

výborný                  počet bodov (určí vyučujúci)            85% bodov a viac 
chválitebný  - II -                    70% bodov až 84,99% bodov 
dobrý    - II -                    55% bodov až 69,99% bodov 
dostatočný  - II -                    40% bodov až 54,99% bodov 
nedostatočný  - II -        39,99% bodov a menej 

Známka  jedno zadanie 
 
výborný   26 až 30 bodov 
chválitebný  21 až 25 bodov 
dobrý   17 až 20 bodov 
dostatočný  12 až 16 bodov 
nedostatočný  0 až 11 bodov 



 Vypracuje prácu na nižšej technickej úrovni 
 
Dostatočný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne 
 Nedodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Dodržiava stanovené normy a pravidlá so závažnými nedostatkami 
 Nedodržiava stanovený rozsah prác  
 Vypracuje prácu na nízkej technickej úrovni 

 
Nedostatočný 

 Nepracuje a nekonzultuje na hodinách  
 Nedodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Nedodržiava stanovené normy a pravidlá  
 Nedodržiava stanovený rozsah prác 
 Nevypracuje prácu  

 
 


