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Ekonomika
Úvod do sveta práce
Architektúra
Deskriptívna geometria
Geodézia
Stavebná fyzika
Stavebná mechanika
Betónové konštrukcie
Inžinierske stavby
Pozemné staviteľstvo
Stavebná prevádzka
Stavebné materiály
Drevené a kovové konštrukcie
Dopravné staviteľstvo
Mosty a tunely
Vybrané state z odboru
Zakladanie stavieb
Rekonštrukcie a adaptácie
Hospodárske právo
Manažment
Aplikovaná chémia
Chémia v ochrane pred požiarmi
Metodika zdolávania požiarov
Organizácia ochrany pred požiarom

Predmety pre praktickú prípravu:















Konštrukčné cvičenia
Odborné kreslenie
Cad systémy
Prax
Cvičenia z architektúry
Interiérová tvorba
Inžinierske stavby
Administratíva a korešpondencia
Účtovníctvo
Požiarna prevencia
Technické prostriedky a výcvik
Stavebná prevádzka – cvičenia
Betónové konštrukcie – cvičenia
Geodézia - cvičenia

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
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia ústnej odpovede
Vyjadruje sa komplexne v širších súvislostiach
Vyjadruje sa jednoznačne
Vyjadruje sa samostatne
Používa správne odbornú terminológiu
Tvorivo uplatňuje osvojené poznatky pri riešení teoretických úloh
Vyjadruje sa komplexne
Vyjadruje sa jednoznačne
Vyjadruje sa samostatne s menšími nedostatkami
Používa správne odbornú terminológiu
Uplatňuje osvojené poznatky pri riešení jednoduchých teoretických úloh
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
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
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) písomka práca z polročného opakovania (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 práce 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 práca (váha 40)váha 40):
a) je písaná po každom tematickom celku alebo preberanom učive (konkrétny termín písania si
dohodnú
vyučujúci so žiakmi tak, aby boli splnené kritéria Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov,
b) žiak je povinný napísať všetky písomné práce za klasifikované obdobie,
c) termín krátkej písomnej práce sa vopred neoznamuje,
d) 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
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia písomnej práce
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
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
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
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
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, zadania a prezentácie(váha 40 ) – týka sa predmetov architektúra, deskriptívna
geometria, betónové konštrukcie (stavebné
konštrukcie)
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
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia grafických prác
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
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
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
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
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

aktivita na hodine (váha 5)
samostatné rysovanie úloh v lavici (váha 5)
grafická úprava zošita a vedenie poznámok (váha až 40, v závislosti od predmetu)
navrhovanie originálnych správnych riešení (váha 10)
aktívna spolupráca pri riešení úloh (váha 10 )
rýchlosť a presnosť počítania (váha 5)
upozornenie na chybné riešenie (váha 5)
vypracovanie referátov , textových prác (váha 10)
vypracovanie domácej úlohy (váha 10)
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
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (referát a projekt)
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
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
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
Spracoval tému neúplne
Nespracoval tému v logickom slede
Nepoužíval odbornú terminológiu
Nezvolil vhodné príklady
Zvolil neprimeranú dĺžku prejavu
Nezaujal poslucháčov
Nereagoval na položené otázky
Nespracoval tému

5. Práce pre splnenie podmienky úspešného ukončenia štúdia (váha 20):

v 1. ročníku referát z odborných exkurzií v čase TČOZ MS, ktorý sa hodnotí známkou,

v 2. ročníku učebná pomôcka (referát, projekt, prezentácia), ktorá sa hodnotí známkou,

v 3. ročníku stavebný denník z dvojtýždňovej odbornej praxe podľa vypracovaného vzoru, ktorý sa
hodnotí známkou.

Výsledná známka sa vypočíta váženým priemerom podľa vzorca:
Vážený priemer

pv =

z1.v1  z 2 .v2  ...  zn .vn
v1  v2  ...  v3

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. 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 v predmete:
Konštrukčné cvičenia 1. 2. a 3. ročník
Hodnotenie tohto predmetu vychádza z plnenia týchto základných kritérií:





















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 ,výpočtov, grafických
prác, kontrolných testov...).
Za bezchybné vypracovanie zadania a za jeho odovzdanie v termíne dostane žiak max. 35 bodov,
z toho 25 bodov za technickú správnosť výkresu a 10 bodov za grafickú úpravu.(každý učiteľ
si môže určiť vlastné maximum bodov v každom zadaní).
Za neodôvodnené odovzdanie zadania po termíne sú za každé posunutie termínu odpočítané 3 body.
Za rovnaký text vypracovaného zadania u dvoch a viacerých žiakov je odpočítaných 20 bodov. Je to
považované za podvod.
Ak žiak nepracoval na hodine, prišiel nepripravený na hodinu, na vyučovacej hodine nespolupracoval
a nepriniesol výkres odpočítavajú sa mu 3 body
Za aktívnu prácu počas cvičenia získa žiak najviac 2 body.
Ak je žiak hodnotený za výkres z niektorej časti známkou nedostatočný, musí výkres prepracovať
v požadovanom termíne a v požadovanej kvalite,
Žiak je povinný odovzdať všetky zadania spracované vlastnoručne v požadovaných termínoch, podľa
vypracovaného harmonogramu.
V odôvodnených prípadoch (zdravotné dôvody, individuálny študijný plán, ...) je vypracovaný špeciálny
harmonogram odovzdávania výkresov, ktorý je záväzný
Žiak je povinný grafické práce archivovať, výkresy kompletizovať podľa pokynov učiteľa (napr.
harmonika, zakladač, ...) priebežne počas celého školského roka.
Kompletizáciu výkresov je žiak povinný odovzdať najneskôr 2 pracovné dni pred určeným dňom
uzavretia klasifikácie, nie klasifikačnej porady. Pri ročníkovej práci v 3. ročníku 2 týždne pred uzavretím
klasifikácie.
Žiak prospel z predmetu KOC, ak získa minimálny počet bodov, ktorý je stanovený vyučujúcim
podľa počtu zadaní v danom klasifikačnom období a podľa výsledkov kontrolných testov,
Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže v určenom termíne prácu odovzdať, je povinný podať
riaditeľovi školy žiadosť o predĺženie termínu. Ak tak neurobí, je hodnotený známkou
nedostatočný.
Výsledná známka ročníkovej práce zahŕňa komplexnosť spracovania, súlad medzi jednotlivými
zadaniami, originalitu riešenia, pričom sa zohľadňujú priebežné výsledky hodnotenia.

Stupnica hodnotenia na vysvedčení

výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

počet bodov (určí vyučujúci)
- II - II - II - II -

Podmienky na získavanie bodov (vzor):

Známka
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

jedno zadanie
35 - 31 bodov
30 - 25 bodov
24 - 20 bodov
19 - 14 bodov
13 - 0 bodov

85% bodov a viac
70% bodov až 84,99% bodov
55% bodov až 69,99% bodov
40% bodov až 54,99% bodov
39,99% bodov a menej

Hodnotenie grafických prác
Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia grafickej práce
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
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
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 technickej úrovni
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
Nepracuje a nekonzultuje na hodinách
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Nedodržiava stanovené normy a pravidlá
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Nevypracuje prácu

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmetoch:
Konštrukčné cvičenia 4. ročník,
Betónové konštrukcie (Stavebné konštrukcie) – cvičenia,
Inžinierske stavby (4.r.), Technické prostriedky a výcvik, Požiarna prevencia
Hodnotenie výsledkov žiakov pozostáva z hodnotenia zadaní ročníkovej práce, pričom sa hodnotia:
1) Grafické práce - hodnotené známkou za technickú správnosť výkresu, pričom do známky je zahrnuté
ovládanie príkazov grafických programov a práca s nimi.
2) Početné práce - hodnotené známkou na základe bodového hodnotenia.
3) Ústne odpovede - každý žiak v rámci konzultácií ústnou odpoveďou preukazuje:
a) vedomosti a zručnosti pri zhotovovaní realizačnej projektovej dokumentácie stavieb,
b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky pri riešení praktických úloh ( dispozičné, typologické,
konštrukčné riešenie stavieb, navrhovanie konštrukčných detailov, posudzovanie konštrukcií
z hľadiska statického, ekonomického, teplotechnického, požiarnej ochrany a pod.),
c) zručnosť aplikovať príkazy v PC v príslušnom počítačovom programe.







Ročníkové práce sú žiaci povinní odovzdať v termínoch uvedených v harmonograme
odovzdávania, ktoré vypracovali jednotlivé predmetové komisie.
Prevzatie jednotlivých zadaní ročníkovej práce potvrdí učiteľ svojim podpisom na titulnú
stranu s uvedením dátumu a hodiny prevzatia práce.
Kompletnú ročníkovú prácu odovzdá žiak 2 týždne pred termínom uzavretia koncoročnej
klasifikácie.
Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže v určenom termíne prácu odovzdať, je povinný podať
riaditeľovi školy žiadosť o predĺženie termínu. Ak tak neurobí, je hodnotený známkou
nedostatočný.
Výsledná známka ročníkovej práce zahŕňa komplexnosť spracovania, súlad medzi
jednotlivými zadaniami, originalitu riešenia, pričom sa zohľadňujú priebežné výsledky
hodnotenia.

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmete:
CAD systémy

Výsledným hodnotením je známka získaná váženým priemerom zo známok získaných za tieto činnosti:
1) Čiastková úloha (váha 25)

učiteľ preveruje ovládanie príkazov grafického programu menšieho rozsahu,

obsahom čiastkových úloh sú základné príkazy,

učiteľ uplatňuje hodnotiace kritériá ústnej odpovede,

zadávanie čiastkových úloh volí učiteľ po príkazoch.
2) Výkres v elektronickej podobe (váha 40)

samostatné vypracovanie grafickej práce v PC,

žiak musí mať všetky práce priebežne, každú vyučovaciu hodinu, ukladané a aktualizované vo svojej
schránke na školskej sieti s menom súboru, názvom predmetu a svojim priezviskom , podľa pokynov
vyučujúceho,

žiak vypracuje výkres podľa predlohy v PC, učiteľ hodnotí ovládanie príkazov, zručnosť, technickú
zdatnosť pri práci s PC.
d) Výkres v tlačenej podobe (váha 40)

samostatné vypracovanie grafickej práce vytlačenej na plotrovacom papieri.

Hodnotenie čiastkových úloh

Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

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

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmetoch :
Odborné kreslenie, Interiérová tvorba, Cvičenia z architektúry
Výsledným hodnotením je známka získaná váženým priemerom zo známok získaných za tieto činnosti:
1) Grafické práce (váha 40):

žiak má vypracovaný harmonogram prác v súlade s učebnou osnovou predmetu,

hodnotenie každého výkresu pozostáva z dvoch známok: známka za technickú správnosť výkresu
(kvalita kresliaceho prejavu, zobrazovanie geometrických útvarov, perspektíva, osvetľovanie, ...) a
známka za grafickú úroveň výkresu( ako žiak dbá o čistotu a estetický vzhľad výkresu),

ak je žiak hodnotený za výkres z niektorej časti známkou nedostatočný, musí výkres prepracovať v
požadovanom termíne a v požadovanej kvalite,

žiak je povinný odovzdať všetky grafické práce – výkresy, spracované vlastnoručne v požadovaných
termínoch,

žiak je povinný grafické práce archivovať a kompletizovať podľa pokynov učiteľa (napr. zakladač)
priebežne počas celého školského roka,

v odôvodnených prípadoch (zdravotné dôvody, individuálny študijný plán, ...) je vypracovaný špeciálny
harmonogram odovzdávania výkresov, ktorý je záväzný.
.

Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia grafických prác
Pracuje a konzultuje na hodinách pravidelne
Dodržiava stanovené pokyny a termíny
Dodržiava stanovené pravidlá
Dodržiava stanovený rozsah prác
Vypracuje prácu na vynikajúcej technickej a grafickej úrovni
Pracuje a konzultuje na hodinách priebežne
Dodržiava stanovené pokyny a termíny
Dodržiava stanovené pravidlá s menšími nedostatkami
Dodržiava stanovený rozsah prác
Vypracuje prácu na primeranej technickej a grafickej úrovni
Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne
Dodržiava stanovené pokyny a termíny nepravidelne
Dodržiava stanovené pravidlá s nedostatkami
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Vypracuje prácu na nižšej technickej a grafickej úrovni
Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Dodržiava stanovené pravidlá so závažnými nedostatkami
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Vypracuje prácu na nízkej technickej a grafickej úrovni
Nepracuje a nekonzultuje na hodinách
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Nedodržiava stanovené pravidlá
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Nevypracuje prácu

2) Písomná práca (váha 30):

je klasifikovaná známkou, hodnotí sa technická správnosť a grafická úroveň,

je písaná 1x za klasifikované obdobie,

termín písomnej práce sa vopred oznámi,

žiak je hodnotený na základe získaných bodov:






100% - 85%
84% - 70%
69% - 55%
54% - 40%
39%- 0%

výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia písomnej práce
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
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
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
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
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) Grafická úprava zošita (váha 30):

žiak je povinný mať zošit, kde bude mať doplnené všetky cvičné úlohy zadávané počas roka,

pri neprítomnosti na vyučovaní je žiak povinný doplniť si poznámky do zošita vrátane všetkých cvičných
a domácich úloh a na vyžiadanie učiteľa dokladovať do jedného týždňa.
4) Známku z predmetu môže ovplyvniť aj (váha 10):

aktivita na hodine, frontálne skúšanie,

projektové vyučovanie (hodnotenie je individuálne vypracované v metodických listoch),

kreativita a invencia navrhovaných riešení,

aktívna spolupráca pri riešení úloh,

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmete:
Prax 2. ročník
Pri hodnotení praktických cvičení sa vyžaduje:

dodržiavanie BOZP pri práci a pokynov zodpovedného vyučujúceho,

vhodná pracovná obuv, odev a ochranné pomôcky,

vedenie stavebného denníka,

výkon na pracovisku sa hodnotí známkou podľa uvedených kritérií, pričom známky majú rovnakú
váhu.

Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia praktických cvičení (prax)
Prejavuje kladný vzťah k práci sústavne
Využíva vhodné náradie
Samostatne pracuje podľa prebratého technologického postupu
Priebežne kontroluje kvalitu svojej práce
Dodržiava bezpečnosť pri práci
Prejavuje kladný vzťah k práci sústavne
Využíva vhodné náradie
Pracuje menej samostatne podľa prebratého technologického postupu
Kontroluje kvalitu svojej práce
Dodržiava bezpečnosť pri práci
Prejavuje kladný vzťah k práci
Využíva vhodné náradie s pomocou spolužiaka
Pracuje menej samostatne s malými nepresnosťami v technologickom postupe
Kontroluje kvalitu svojej práce občas
Dodržiava bezpečnosť pri práci
Pracuje bez záujmu a vzťahu k práci
Využíva vhodné náradie len s pomocou učiteľa
Pracuje nesamostatne s nepresnosťami v technologickom postupe
Nedokáže skontrolovať kvalitu svojej práce
Dodržiava bezpečnosť pri práci nedôsledne
Pracuje bez záujmu a vzťahu k práci
Využíva vhodné náradie len s pomocou učiteľa
Pracuje nesamostatne so závažnými chybami v technologickom postupe
Nedokáže skontrolovať kvalitu svojej práce
Porušuje bezpečnostné predpisy pri práci

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmete:
Administratíva a korešpondencia:
a)

Písomné práce – odpisy (váha 20) – v rámci odpisov môžu žiaci písať členené texty, zamerané na
zvládnutie predpísanej rýchlosti a súčasnej presnosti písania, odpisy nečlenených textov zamerané na
presnosť, odpisy obchodných a osobných listov zamerané na zvládnutie základných zásad písomného styku
a pravidlá písania korešpondencie podľa noriem. Konkrétny termín písania jednotlivých prác si dohodne
pedagóg so žiakmi. Odpisy budú hodnotené podľa stupnice, ktorá je osobitne vypracovaná pre každý
ročník. Hodnotenie napísaných textov známkou závisí od dosiahnutej rýchlosti a presnosti písania. Pri
základnom výcviku treba upresniť maximálnu presnosť pred rýchlosťou písania, dôraz klásť na
zdokonaľovanie zručnosti.

Hodnotenie rýchlosti a presnosti v prvom ročníku:
Rýchlosť

Presnosť
November

December

70

80

90

1

2

3

4

55

65

75

2

2

3

4

40

50

60

3

3

3

4

25

35

45

4

4

4

4

Január

Február

Marec

0,20

0,40

0,60

100

110

120

1

2

3

4

85

95

105

2

2

3

4

70

80

90

3

3

3

4

55

65

75

4

4

4

4

0,40

0,60

0,80

0,40

0,20

0,60

0,80

0,80

Máj

130

140

150

1

2

3

4

115

125

135

2

2

3

4

100

110

120

3

3

3

4

85

95

105

4

4

4

4

Známka

Apríl

Známka

Jún

0,20

Známka

Október

Hodnotenie rýchlosti v druhom a treťom ročníku:
Požaduje sa 120-160 čistých úderov za minútu. Po prebratí celého programu sú požiadavky 210 – 250 čistých
úderov za minútu. Hodnotenie presnosti je určené v percentách, ktorým je pridelená známka. Táto je
odstupňovaná po 0,20 % - ide o režim písania, pri ktorom je každá opravená chyba registrovaná. Hodnotí sa aj
vyhotovenie písomností podľa normalizovanej úpravy, známka je určená podľa počtu chýb v danej písomnosti. Na
klasifikáciu sa používajú nasledujúce tabuľky rýchlosti a presnosti:

Tabuľka presnosti
Známka

Percento chýb bez možnosti opravy

Výborný

0 – 0,20

Chválitebný

0,21 – 0,40

Dobrý

0,41 – 0,60

Dostatočný

0,61 – 0,90

Nedostatočný

nad 0,90

Tabuľka rýchlosti
Mesiac

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

September

160

150

135

120

Október

170

160

145

130

November

180

170

155

140

December

190

180

165

150

Január

200

190

175

160

Február

210

200

185

170

Marec

220

210

195

180

Apríl

230

220

205

190

Máj

240

230

210

200

Jún

250

240

215

210

Výsledná známka sa vypočíta váženým aritmetickým priemerom.

b) Písomné zadania (váha 15) – v rámci jednotlivých celkov v 3. a 4. ročníku sú naplánované úlohy, ktoré
vypracujú žiaci samostatne ako zadania. Pri hodnotení sa prihliada na odbornú správnosť zadania, aplikáciu
zásad písomného styku, odbornú terminológiu, tvorivý prístup pri riešení stanoveného problému, nápaditosť
a originalitu pri spracovávaní aktuálneho problému a bezchybnosť textu.

Hodnotenie písomných zadaní v predmete administratíva a korešpondencia

Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Kritériá hodnotenia písomného zadania
Vyjadruje sa odborne správne, presne a výstižne
Vyjadruje sa v logickom slede
Dodržuje pokyny stanovené v zadaní
Písomný prejav je presný a estetický
Pracuje samostatne
Vyjadruje sa odborne správne, výstižne s menšími nepresnosťami
Vyjadruje sa v logickom slede
Dodržuje pokyny stanovené v zadaní
Písomný prejav je presný a estetický s menšími nepresnosťami
Pracuje samostatne
Vyjadruje sa odborne správne s väčšími nepresnosťami a neúplne
Vyjadruje sa v logickom slede s malými chybami
Dodržuje pokyny stanovené v zadaní

Dostatočný

Nedostatočný

Písomný prejav je menej estetický s nepresnosťami
Pracuje samostatne
Vyjadruje sa so závažnými odbornými nepresnosťami a neúplne
Vyjadruje sa chaoticky
Nedodržuje pokyny stanovené v zadaní
Písomný prejav je málo estetický s väčšími nepresnosťami
Pracuje samostatne
Vyjadruje sa so závažnými nepresnosťami, neúplne
Vyjadruje sa chaoticky
Nedodržuje pokyny stanovené v zadaní
Písomný prejav je na veľmi nízkej úrovni so závažnými nepresnosťami
Nepracuje samostatne

Tabuľka hodnotenia písomností v III. a IV. ročníku
Známka

Počet chýb

Výborný

1 – 2 chyby

Chválitebný

3 – 4 chyby

Dobrý

5 – 6 chýb

Dostatočný

7- 8 chýb

Nedostatočný

9

a viac chýb

K postupu žiaka do ďalšieho ročníka je potrebné odovzdať všetky zadania za celý školský rok
najneskôr 2 pracovné dni pred určeným dňom uzatvorenia klasifikácie, nie klasifikačnej porady.

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmete
Stavebná prevádzka – cvičenie










Žiak bude za svoju prácu a vedomosti ohodnotený na vysvedčení výslednou známkou.
Každý žiak počas jedného polroka vypracuje príslušný počet zadaní.
Každému vypracovanému a v termíne odovzdanému zadaniu prislúcha určitý počet bodov (každý učiteľ si
môže určiť vlastné maximum bodov v každom zadaní), ktoré bude podľa priloženej stupnice hodnotenia
prevedené na známku zo zadania a s určenou váhou za jednotlivé zadania v rozmedzí váhy od 5 do 30
zapísané do internetovej žiackej knižky (podľa náročnosti jednotlivých 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.
Žiak je povinný všetky zadania archivovať podľa pokynov učiteľa do zakladača a zadania spracované v PC
archivovať aj do žiackej školskej schránky s označením stavebná prevádzka cvičenia priebežne počas celého
školského roka.
v odôvodnených prípadoch (zdravotné dôvody, individuálny študijný plán, ...) je vypracovaný špeciálny
harmonogram odovzdávania zadaní, ktorý je záväzný,
Percentuálna stupnica:
100% - 85% výborný
84% - 70% chválitebný
69% - 55% dobrý
54% - 40% dostatočný
39% - 0% nedostatočný.

Výsledná známka sa vypočíta váženým priemerom podľa vzorca:

Vážený priemer

pv =

z1.v1  z2 .v2  ...  zn .vn
v1  v2  ...  v3

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.

Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Známka

Kritériá hodnotenia výpočtových prác
Pracuje a konzultuje na hodinách pravidelne
Dodržiava stanovené normy a pravidlá
Dodržiava stanovené pokyny a termíny
Dodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa matematicky a numericky správne
Vypracuje prácu na požadovanej formálnej úrovni
Pracuje a konzultuje na hodinách priebežne
Dodržiava stanovené pokyny a termíny
Dodržiava stanovené normy a pravidlá s s menšími nedostatkami
Dodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa matematicky a numericky správne
Vypracuje prácu na požadovanej formálnej úrovni s menšími odchýlkami
Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne
Dodržiava stanovené pokyny a termíny nepravidelne
Dodržiava stanovené normy a pravidlá s nedostatkami
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa matematicky a numericky s malými odchýlkami
Vypracuje prácu po formálnej stránke na priemernej úrovni
Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Nedodržiava stanovené normy a pravidlá
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa matematicky a numericky s veľkými odchýlkami
Vypracuje prácu po formálnej stránke na nízkej úrovni
Nepracuje a nekonzultuje na hodinách
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Nedodržiava stanovené normy a pravidlá
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Nevypracuje prácu

Kritériá hodnotenia textových prác

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Známka
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Pracuje a konzultuje na hodinách pravidelne
Dodržiava stanovené normy a pravidlá
Dodržiava stanovené pokyny a termíny
Dodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa odborne a spisovne správne
Pracuje a konzultuje na hodinách priebežne
Dodržiava stanovené pokyny a termíny
Dodržiava stanovené normy a pravidlá s menšími nedostatkami
Dodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa odborne a spisovne správne s malými chybami
Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne
Dodržiava stanovené pokyny a termíny nepravidelne
Dodržiava stanovené normy a pravidlá s nedostatkami
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa odborne a spisovne s chybami
Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Nedodržiava stanovené normy a pravidlá so závažnými nedostatkami
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Vyjadruje sa odborne a spisovne s veľkými chybami
Nepracuje a nekonzultuje na hodinách
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Nedodržiava stanovené normy a pravidlá
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Nevypracuje prácu
Kritériá hodnotenia grafických prác
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
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
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
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
Nepracuje a nekonzultuje na hodinách
Nedodržiava stanovené pokyny a termíny
Nedodržiava stanovené normy a pravidlá
Nedodržiava stanovený rozsah prác
Nevypracuje prácu

