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HODNOTIACE KRITÉRIÁ  PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra  vychádzajú z Metodického pokynu 
č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky 
SPŠS v Žiline. 

Výsledná známka zo slovenského jazyka a literatúry na konci klasifikačného obdobia sa určí na základe 
váženého priemeru známok získaných z nasledovných foriem skúšania:      

1. Ústna odpoveď (váha 30) :  
 Žiak musí byť v priebehu polroka vyskúšaný minimálne 1- krát.  
 Pri skúšaní využívame širokú škálu rôznych postupov a spôsobov (individuálne, frontálne, skupinové, 

vedenie riadeného dialógu )  
 Po ústnej odpovedi učiteľ následne oznámi a zdôvodní výsledok hodnotenia. 

 

ZNÁMKA KRITÉRIÁ HODNOTENIA ÚSTNEJ ODPOVEDE, REFERÁTU 

 

Výborný 

 Žiak sa vyjadruje  spisovne, výstižne, kultivovane, v súlade s jazykovou normou a 
s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, udržiava kontakt 
s poslucháčmi, je sebaistý a presvedčivý. 
 Tému vysvetľuje komplexne v súvislostiach, vo svojich prejavoch využíva logicko-
myšlienkové operácie, dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a 
kriticky hodnotiť. Príklady sú presvedčivé a dobre zvolené. 
 Správne reaguje na problémové otázky, dĺžka prejavu je primeraná a má spád. 
 Slovná zásoba je výrazovo bohatá, používa a ovláda primeranú odbornú jazykovú 
terminológiu. 
 

 

Chválitebný 

 Žiak sa vyjadruje  spisovne, výstižne, kultivovane, takmer vždy v súlade s jazykovou 
normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, udržiava 
kontakt s poslucháčmi, je sebaistý a presvedčivý. 
 Tému vysvetľuje menej komplexne, pri hľadaní súvislostí je trochu neistý, vo svojich 
prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, dokáže vecne a s pomocou učiteľa 
argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Príklady sú presvedčivé a dobre zvolené. 
 Niekedy nevie správne reagovať na problémové otázky, dĺžka prejavu je primeraná a má 
spád. 
 Hlavné myšlienka je po celú dobu jasná. 
 Slovná zásoba je výrazovo bohatá, používa a ovláda primeranú odbornú jazykovú 
terminológiu. 
 

 

Dobrý 

 Žiak sa vyjadruje väčšinou vhodne a kultivovane,  čiastočne v súlade s jazykovou normou a 
s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, sporadicky udržiava 
kontakt s poslucháčmi, je neistý a menej presvedčivý. 
 Tému prezentuje menej komplexne, pri hľadaní súvislostí je neistý, vo svojich prejavoch 
s pomocou učiteľa  využíva niektoré logicko-myšlienkové operácie, dokáže vecne a s 
pomocou učiteľa argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Príklady sú menej 
presvedčivé a iba niekedy použité. 
 Na problémové otázky reaguje s pomocou učiteľa, dĺžka prejavu je primeraná. 
 Hlavné myšlienka je jasná len čiastočne. 
 Slovná zásoba je postačujúca a len čiastočne  ovláda odbornú jazykovú terminológiu. 
 

 

Dostatočný 

 Žiak sa vyjadruje menej vhodne a kultivovane,  čiastočne v súlade s jazykovou normou a 
s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou,  kontakt s poslucháčmi 
udržiava minimálne, je neistý a nepresvedčivý. 
 Tému prezentuje nekomplexne, bez súvislostí, vo svojich prejavoch len s pomocou učiteľa 
čiastočne využíva niektoré logicko-myšlienkové operácie, nedokáže vecne argumentovať, 
obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Príklady sú nepresvedčivé a nefunkčné. 
 Nevie správne reagovať na problémové otázky, pri odpovedi potrebuje sústavnú pomoc, 
dĺžka prejavu nezodpovedá téme. 
 Hlavné myšlienka je nevýrazná, zle štruktúrovaná. 
 Slovná zásoba je obmedzená, často používa nesprávne jazykové prostriedky a odbornú 
jazykovú terminológiu ovláda len čiastočne. 
  



 

Nedostatočný 

 Žiak sa vyjadruje menej vhodne a kultivovane,  len čiastočne v súlade s jazykovou normou 
a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou,  kontakt s poslucháčmi 
chýba, je neistý a nepresvedčivý. 
 Tému sa nesnaží odprezentovať, prejav je veľmi krátky, zmysel často nejasný. 
 Hlavné myšlienka chýba. 
 Má slabú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky.  
 

 
 
 
 
2.  Písomné práce  : 
 

2.1.  Kontrolné slohové práce (váha 40) 
 
 Kontrolné slohové práce (beletrizovaný životopis, umelecký opis, charakteristika osoby, úvaha, výklad, 

diskusný príspevok, rozprávanie, slávnostný prejav)  sú povinnými slohovými prácami. 
 Píšu sa v 1.- 3. ročníku dve za školský rok (jedna za polrok), jedna je školská, jedna je domáca, príp. 

obidve sú školské.  
 Klasifikujú sa jednou známkou, ktorou sa celkovo zhodnotí vzhľadová, vecná, kompozičná, gramatická, 

pravopisná a štylistická stránka.  
 Odchylná kvalita niektorej stránky sa môže vyjadriť slovnou poznámkou. Termín písania kontrolnej 

slohovej  práce je vopred oznámený. 

      2.2   Cvičné slohové práce (váha 20) 
 

 slohové útvary v danom ročníku, t.j. aj také, ktoré budú uložené ako kontrolná slohová práca, najmä 
však praktické administratívne útvary, 

 výberové slohové útvary, ktoré vyhovujú individuálnym záujmom žiakov a rozvíjajú ich osobitné 
slohové schopnosti a zručnosti. 

 Učiteľ môže použiť výberovú klasifikáciu, pričom prihliada predovšetkým na kompozičnú a štylizačnú 
stránku práce. 

 Cvičná slohová práca sa zväčša vypracuje v škole, doma sa prípadne dokončí, alebo sa vypracuje celá 
doma. 

 

Hodnotenie kontrolných a cvičných slohových prác: 
Hodnotí sa nasledovné : (v závislosti od slohového útvaru ) : 

 vonkajšia forma  (4 body)    : čitateľnosť textu, zreteľné grafické členenie odsekov,  
 vnútorná forma (20 bodov)  : obsah, kompozícia, lexika, morfologická a syntaktická správnosť textu, 

pravopis, štýl,    
  celkový dojem (4 body). 

         výborný :             100,0 %  –   90,0 %                bodov :     28 - 26 
         chválitebný:            89,9 %  –  75,0 %                       25 - 21 
           dobrý :                      74,9 %  –  55,1 %                      20 - 16 
         dostatočný :           55,0 %  –  33,1 %                      15 - 10 
          nedostatočný :       33,0 %  –       0 %                        9 - 0 
            
2.3  Kontrolné diktáty  ( váha 20 ) 

 Kontrolné diktáty sa povinne píšu v 1. – 3. ročníku jedenkrát  za polrok.  
 Písanie a oprava je súčasťou bežnej vyučovacej hodiny. Text sa vyberá podľa potreby a vyspelosti 

žiakov (100 – 120 slov) .  
Hodnotenie kontrolných diktátov :   
0 – 1 chyba             výborný 
2 – 3 chyby             chválitebný 
4 – 6 chýb               dobrý 
7 – 9 chýb               dostatočný 
10 – viac chýb        nedostatočný 
 



2.4.   Neštandardizovaný didaktický test (váha 40)   
 Neštandardizovaný didaktický test   je spravidla písaný po tematickom celku. Je hodnotený známkou. 
 Konkrétny termín písania si dohodnú vyučujúci so žiakmi tak, aby boli splnené kritériá interného     

klasifikačného poriadku. 
 

Hodnotenie didaktických testov :   
100 – 90,0   %         výborný 
89,9 – 75,0   %        chválitebný 
74,9 – 55,1 %          dobrý 
55, 0 – 33, 1%         dostatočný 
33,0 – menej %       nedostatočný 
 

ZNÁMKA    KRITÉRIÁ HODNOTENIA PÍSOMNEJ ODPOVEDE  

 

Výborný 

Žiak má osvojené majstrovské schopnosti a stratégie, je schopný prezentovať svoje 
myšlienky v komplexných a zložitých textoch, nadviazať na ne vlastnými úvahami. Je 
schopný sledovať väzby medzi myšlienkami aj vtedy, keď boli explicitne vyjadrené, robiť 
vhodné zovšeobecnenia aj v situáciách, keď text nebol dobre spracovaný a zrozumiteľný. Je 
schopný získavať a syntetizovať informácie z prečítaného a vypočutého textu.   

 

Chválitebný 

Žiak má pokročilé schopnosti, zručnosti a stratégie, je schopný pochopiť zložité literárne 
a informačné články vrátane textov, ktoré boli predmetom výučby. Je schopný analyzovať 
a integrovať texty s menej známym obsahom, posudzovať text ako celok a podať k nemu 
vysvetlenie. Je schopný vyhľadávať a sumarizovať zložitejšie informácie, pochopiť ich 
a vysvetliť. 

 

Dobrý 

Žiak má priemerné schopnosti, zručnosti a stratégie, vie vyhľadávať a usporiadať informácie 
v relatívne v dlhších statiach, rozpozná parafrázy prečítaného textu, robí závery 
a zovšeobecni hlavné myšlienky a zámery autora v literárnych a iných textoch. 

 

Dostatočný 

Žiak má osvojené základné schopností, zručností a stratégie, je schopný vyhľadávať 
a rozpoznávať údaje, prepojiť myšlienky z krátkych, nekomplikovaných textov a vyvodzovať 
závery. 

Nedostatočný 
Žiak má osvojené elementárne schopnosti, zručnosti a stratégie, pracuje podľa jednoduchých 
písomných pokynov, popíše jednoduchými vetami obrázok, situáciu, jav, text,  nie je  schopný 
pracovať samostatne 

 
 

3. Hodnotenie spolupráce žiakov – členov skupiny počas skupinovej práce (váha 20) 

Známka Kritériá hodnotenia spolupráce členov skupiny 

Výborný 

 Aktívne predkladal nápadmi, názormi a vedomosťami. 
 Nesúhlas vyjadroval konštruktívne. 
 Pozorne počúval ostatných. 
 Podporoval ostatných, aby vyjadrovali svoje názory. 
 Pomáhal ostatným formulovať myšlienky. 
 Aktívne sa podieľa na plnení úloh skupiny. 
 Bol ochotný stať sa vedúcim skupiny, pokiaľ to bolo namieste, podporoval ostatných. 

Chválitebný 

 Predkladal nápady, názory a vedomosti bez toho, aby ho o tom požiadali. 
 Pri vyjadrovaní nesúhlasu bol slušný. 
 Umožňoval ostatným vyjadrovať svoje názory. 
 Niekedy pomáhal druhým sformulovať myšlienky. 
 Podieľal sa na plnení úloh skupiny. 
 Podporoval ostaných v ich vedúcej úlohe. 

Dobrý  Zúčastnil sa diskusie vtedy, ak ho o to požiadali. 
 Vyjadroval nesúhlas nie veľmi slušne. 
 Neprerušoval ostatných. 



 Snažil sa spolupracovať s ostatnými pri plnení úlohy 

Dostatočný 
 K diskusii sa pripájal výnimočne. 
 Nebol slušný pri vyslovení nesúhlasu. 
 Niekedy prerušoval ostatných. 
 Niekedy prekážal ostatným pri plnení úlohy. 

Nedostatočný 
 Nepristupoval k diskusii konštruktívne. 
 Pri vyslovení nesúhlasu bol neslušný. 
 Často prerušoval ostatných. 
 Svojím správaním znemožňoval ostatným plniť úlohy. 

  

4. Práca na hodine (váha10) 

 čiastková ústna odpoveď pri frontálnom opakovaní, 
 samostatná práca s textom, s cvičením,  
 diskusia o prečítanom diele, vyjadrenie okamžitého vlastného názoru, 
 memorovanie textu, 
 vytvorenie vlastnej praktickej úlohy. 
 

5.  Mimotriedna a mimoškolská práca (váha 20)                                                                                                                                                        

 vlastná tvorba, 
 účasť na jazykových, literárnych súťažiach  a SOČ, 
 účasť na literárnych programoch organizovaných  školou, 
 tvorba príspevkov do regionálnych novín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HODNOTIACE KRITÉRIA  CUDZÍCH JAZYKOV (Anglický jazyk , Nemecký jazyk) 

Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk – anglický / nemecký jazyk, vychádzajú z Metodického 
pokynu č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na 
podmienky SPŠS v Žiline. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné 
kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, 
samostatný ústny prejav a rozhovory. Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania 
cudzieho jazyka B1, B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a musia 
zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch. 
 
Hodnotenie výsledkov pozostáva z plnenia týchto kritérií: 

1. Ústna odpoveď (váha 30) :  
 Žiak musí byť v priebehu polroka vyskúšaný minimálne 1 krát.  
 Pri skúšaní využívame širokú škálu rôznych postupov a spôsobov (individuálne, frontálne, skupinové, 

vedenie riadeného dialógu, rolové úlohy).  
 Po ústnej odpovedi učiteľ následne oznámi a zdôvodní výsledok hodnotenia. 

 
 
 

 
 
 

Známka Kritériá hodnotenia ústnej odpovede 

 

Výborný 

 Vyjadruje sa plynulo, zrozumiteľne 
 Vyjadruje sa lexikálne a foneticky správne 
 Používa správne jazykové prostriedky 
 Argumentuje presvedčivo, obhajuje prezentované názory a uvádza protiargumenty 
 Nachádza súvislosti so zadanou témou 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie 
 Reaguje spontánne na podnety 

 

Chválitebný 

 Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu 
 Vyjadruje sa lexikálne a foneticky správne, chýbajúce slová vyjadrí vhodným 
výrazom 

 Vyjadruje sa gramaticky správne s menšími nepresnosťami 
 Vyjadruje sa súvislo, zámer výpovede je jasný 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie s pomocou učiteľa 
 Reaguje na podnety, argumentuje a vie zaujať stanovisko k odlišnému názoru 

 

Dobrý 

 Vyjadruje sa lexikálne správne s fonetickými nedostatkami  
 Používa aj  nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže sporadicky opísať 
 Vyjadruje sa s gramatickými nepresnosťami, ktoré nesťažujú zrozumiteľnosť 
prejavu 

 Vyjadruje sa zväčša súvislo a jasne 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie sporadicky 
 Reaguje na podnety s pomocou učiteľa 

 

Dostatočný 

 Vyjadruje sa s obmedzenou slovnou zásobou s pomocou učiteľa 
 Prejav je krátky, čiastočne odpovedá na otázky učiteľa 
 Vyjadruje sa gramaticky nesprávne, čo ovplyvňuje zrozumiteľnosť 
 Neposkytuje návrhy riešenia 
 Vyjadruje sa nesúvislo, zámer výpovede nie je celkom jasný 
 Nevyužíva kompenzačné vyjadrovanie  
 Reaguje na podnety len s pomocou učiteľa 

 

Nedostatočný 

 Používa nevhodnú slovnú zásobu, 
 Vyjadruje sa gramaticky nesprávne, závažné chyby bránia porozumeniu 
 Vyjadruje sa nesúvislo, intonačne nesprávne 
 Prejav je veľmi krátky , nezrozumiteľný 
 Nereaguje na podnety  
 Nedokáže sa vyjadriť ani s pomocou učiteľa 



2. Písomná  skúška: 
 

  1 test za klasifikačné obdobie (váha 50)- štandardizovaný alebo neštandardizovaný test      
        s bodovou a percentuálnou stupnicou a tomu zodpovedajúcim hodnotením, známkou. Prípustné  
        sú rôzne varianty testov pri dodržaní úrovne a rozsahu. 
        Stupnica hodnotenia: 

100  – 90  %  1 
89,9  - 75  %  2 
74,9  -  55   %  3 
54,9  -  33,3 %  4 
menej ako 33,3% 5 

 
 1 kontrolná slohová práca za klasifikačné obdobie (váha 30)- vo 4. ročníku len v 2.polroku            
        školského roka hodnotenej podľa kritérií hodnotenia  MS PFIČ, bez použitia slovníka vo    
        všetkých ročníkoch. 
        Stupnica hodnotenia: 

100 –  90  %  1           20 – 18 bodov 
  85   - 70   % 2           17 – 14 bodov 
  65   -  50  % 3           13 – 10 bodov 
  45   -  30   % 4             9 – 6 bodov 
  25   -    0   % 5             5 – 0 bodov 

 
  Krátka písomná práca  (váha 15) – ich počet stanoví vyučujúci 
 
 V prípade neúčasti žiaka na niektorej z foriem písomného skúšania, vyučujúci rozhodne a určí  náhradný 

termín písania súhrnného testu alebo kontrolnej práce. 
 Vyučujúci klasifikujú iba prebraté a precvičené učivo.  
 Žiaci musia byť o termíne písomnej formy skúšania trvajúcej viac ako 25 minút informovaní týždeň    

vopred, termín je potrebné zapísať do centrálneho prehľadu písomných prác. 
 

Známka Kritériá hodnotenia písomnej odpovede 

Výborný  Vyjadruje sa lexikálne správne 
 Vyjadruje sa gramaticky správne 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie 

Chválitebný  Vyjadruje sa lexikálne správne  
 Vyjadruje sa gramaticky správne s menšími chybami 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie v bežných situáciách 

Dobrý  Vyjadruje sa lexikálne správne s menšími nepresnosťami 
 Vyjadruje sa s gramatickými chybami 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie sporadicky 

Dostatočný  Vyjadruje sa s lexikálnymi nepresnosťami 
 Vyjadruje sa s gramatickými chybami 
 Nevyužíva kompenzačné vyjadrovanie  

Nedostatočný  Vyjadruje sa lexikálne neprimerane 
 Vyjadruje sa s veľkými gramatickými chybami, ktoré bránia porozumeniu 
 Nevyužíva kompenzačné vyjadrovanie 

   



 

 

3. Známku z predmetu ďalej ovplyvňuje aj: 

a) systematická príprava na vyučovanie (váha 10)  
 vypracovanie pracovných zošitov podľa pokynov vyučujúceho,  
 vypracovanie zadávaných domácich úloh. 
Nepísanie povinných domácich úloh, nevypracovávanie cvičení v pracovných zošitoch sa zohľadní pri 
určovaní známky na konci klasifikačného obdobia.  

 
b) aktivita žiaka na vyučovacej hodine(váha 10) 

  počas využívania iných médií pri nácviku zručnosti čítania s porozumením, načúvania s porozumením, 
interaktívnych zručností, dialógov, rolových úloch, opisu a podobne, pričom sa dôraz kladie na obsahovú 
primeranosť, tvorivosť a argumentáciu, vytváranie protiargumentácie, plynulosť vyjadrovania sa, jazykovú 
správnosť, intonáciu a štruktúru odpovede.  

c) vyhotovenie dobrovoľného, povinného projektu, recitačná súťaž, prezentácie (váha 10) 
 účasť v súťažiach, predovšetkým v olympiádach z cudzieho jazyk v školskom  a medzinárodnom kole 

a prípadné umiestnenie sa v jednotlivých kolách, 
 prezentácia : 

- žiak spracuje zadanú tému v programe Power Point 
- počet slidov min. 5 – max 8 
- verbálny prejav v trvaní min. 5 -10 minút ( úroveň obhajoby, argumentácia , odpovede na 

otázky spolužiakov ) - kritéria hodnotenia ako pri ústnej odpovedi, 
- vizuálne podnety ( rozsah slov min.100 – max. 160, lexika, gramatická správnosť ) – kritéria 

hodnotenia ako pri  hodnotení  písomného prejavu, 
- dodržanie stanoveného termínu. 

 

Známka Kritériá hodnotenia písomný prejavu (slohová práca) 

Výborný  

 Dodržiava tému slohovej práce a dôkladne rozpracuje jednotlivé body osnovy 
 Dodržiava rozsah slohovej práce 
 Dodržiava požadovaný žáner, členenie textu 
 Používa správne gramatické štruktúry 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu 
 Používa bohatú slovnú zásobu, vhodne a variabilne použitú 

Chválitebný  

 Dodržiava tému slohovej práce s ojedinelými nedostatkami 
 Dodržiava rozsah slohovej práce 
 Vyjadruje sa s menším počtom gramatických chýb 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu 
 Používa primeranú slovnú zásobu 

Dobrý  

 Dodržiava tému slohovej práce s nedostatkami 
 Nevyjadruje sa ku všetkým bodom zadania 
 Dodržiava rozsah slohovej práce 
 Vyjadruje sa s väčším počtom gramatických chýb 
 Používa jednoduchšie jazykové štruktúry 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu čiastočne 
 Používa zväčša primeranú slovnú zásobu, nie vždy vhodne použitú 

Dostatočný  

 Dodržiava tému slohovej práce s veľkými nedostatkami 
 Vyjadruje informácie v obmedzenej miere, ktoré sú nejasne formulované 
 Nedodržiava vo väčšej miere grafické členenie textu 
 Vyjadruje sa s veľkým počtom gramatických chýb, ktoré sťažujú porozumenie 
 Používa jednoduchšie jazykové štruktúry 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu minimálne 
 Používa slovnú zásobu značne sťažujúcu porozumenie, nevhodne použitú 

Nedostatočný  

 Nedodržiava tému slohovej práce  
 Vyjadruje informácie vo veľmi obmedzenej miere, nedostatočne 
 Nedodržiava rozsah slohovej práce  
 Nepoužíva  v texte náležitosti požadovaného žánru, členenie textu chýba 
 Vyjadruje sa s veľkým počtom gramatických chýb, ktoré bránia porozumeniu 
 Neuplatňuje nadväznosť a logickosť textu 
 Používa neprimeranú slovnú zásobu , nezodpovedajúcej téme zadania 



Poznámka:  
Pri určovaní stupňa prospechu v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia sa na konci 
klasifikačného obdobia 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, 
určuje ju vážený priemer jednotlivých známok , ktoré budú priebežne aktualizované na internetovej 
žiackej knižke s aktuálnym váženým priemerom.  
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PRAVIDLÁ HODNOTENIA  PREDMETU FYZIKA  A  MATEMATIKA 
 
Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete Fyzika a Matematika, vychádzajú z Metodického pokynu č.21/2011 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky SPŠS 
v Žiline. 
 
Každá známka z matematiky má svoju váhu , z ktorej sa počíta vážený priemer. Sú to známky získané z: 
 

1. písomných prác (váha 40) 
 

 žiak je povinný napísať 2 písomné práce za polrok, pričom obsahom písomnej práce je učivo za 
príslušný školský štvrťrok (týka sa len predmetu matematika), 

 úlohy majú komplexný charakter, pri ich riešení má žiak využiť známe algoritmy výpočtov, ako aj 
individuálny prístup k riešeniu zadanej úlohy, 

 jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré si určí vyučujúci  podľa náročnosti úloh, 
 ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania v čase písania písomnej práce, snaží sa dohodnúť náhradný 

termín s príslušným vyučujúcim, 
 žiaci musia byť o termíne písomnej práce  informovaní najmenej týždeň dopredu, 
 žiaci majú právo 

 vidieť opravenú písomnú prácu najneskôr do 14 dní po napísaní, 
 poznať stupnicu hodnotenia, 
 písať opravnú písomnú prácu , ak nie sú spokojní s výsledkom pôvodnej práce (o dohodnutie 

náhradného termínu sa snažia žiaci sami, pričom učiteľ môže v odôvodnených prípadoch 
náhradnú písomnú prácu odmietnuť, ak má podozrenie, že žiak len zneužíva situáciu), 

 termín písomnej práce  musí byť najneskôr týždeň pred klasifikačnou poradou. 
 
 

2. tematických prác  alebo testov  (váha 30) 
 

 obsahom tematickej práce  alebo testu je učivo príslušného tematického celku alebo jeho časti, 
 úlohy sú zamerané na hodnotenie zvládnutia novej terminológie a nových algoritmov pri výpočtoch,  
 jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí vyučujúci na základe náročnosti úloh,  
 v prípade, že viac ako 50% študentov získalo z tematickej práce dostatočnú alebo nedostatočnú, 

vyučujúci zváži nutnosť písať tematickú  prácu ešte raz. 
 
 

3.  krátkych písomných prác  (váha 10) 
 

 obsahom krátkej písomnej práce je overenie zvládnutia novej terminológie alebo nového algoritmu 
riešenia úlohy po jeho prebratí,   

 úloha alebo jednotlivé úlohy sú ohodnotené počtom bodov, ktoré určí vyučujúci na základe ich 
náročnosti,  

 termíny písania krátkych písomných prác  vyučujúci neoznamujú. 
 

 
Stupnica hodnotenia písomných prác, tematických prác a krátkych písomných prác 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodová úspešnosť žiaka Výsledná známka 
90 %  a viac  výborný 
75% – 89,99%  chválitebný 
50% – 74,99%  dobrý 
33, 33% – 49,99% dostatočný 
menej ako 33,33 % nedostatočný 



 

Známka Kritériá hodnotenia písomnej práce 
 
Výborný 

 Analyzuje správne zadanie 
 Zapíše správne postup riešenia  
 Vypočíta správne jednotlivé časti zadania 
 Prezentuje výsledok práce správne a presne 

 
Chválitebný 

 Analyzuje správne zadanie 
 Zapíše primeraný postup riešenia  
 Vypočíta jednotlivé časti zadania s nepatrnými chybami 
 Prezentuje výsledok práce správne 

 
Dobrý 

 Analyzuje zadanie 
 Zapíše postup riešenia s malými chybami 
 Vypočíta jednotlivé časti zadania s malými chybami 
 Prezentuje výsledok práce  

 
Dostatočný 

 Analyzuje zadanie s chybami 
 Zapíše postup riešenia s chybami 
 Vypočíta jednotlivé časti zadania s chybami 
 Prezentuje výsledok práce 

 
Nedostatočný 

 Rieši časti zadania so závažnými chybami 
 Zapíše postup riešenia so závažnými chybami 
 Nevyrieši zadanie 

 
 
 

4 . ústnej odpovede (váha 10) 
 

 ústna forma preverovania vedomostí pozostáva z ústnej odpovede a riešenia zadaného príkladu pri 
tabuli, 

 žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný aspoň raz ústne, 
 po ústnom skúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď, 
 pri ústnej odpovedi bude učiteľ klásť dôraz nielen na kvalitu osvojenia poznatkov, ale aj na spôsob ich 

prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. 
 
 

 

Známka Kritériá hodnotenia ústnej odpovede 
 
Výborný 

 Analyzuje správne zadanie 
 Navrhne samostatne primeraný postup riešenia  
 Zapíše správne postup riešenia  
 Vyjadruje sa matematicky správne 
 Prezentuje výsledky práce výstižne a presne 

 
Chválitebný 

 Analyzuje zadanie s nepatrnými podnetmi vyučujúceho 
 Navrhne samostatne primeraný postup riešenia  
 Zapíše správne postup riešenia s menšími chybami 
 Vyjadruje sa matematicky správne 
  Prezentuje výsledky práce  

 
Dobrý 

 Analyzuje zadanie s pomocou vyučujúceho 
 Navrhne primeraný postup riešenia s pomocou vyučujúceho 
 Zapíše správne postup riešenia s menšími chybami 
 Vyjadruje sa na priemernej úrovni 
 Prezentuje výsledky práce s malými nepresnosťami 

 
Dostatočný 

 Analyzuje zadanie len s pomocou vyučujúceho 
 Rieši úlohu s pomocou vyučujúceho 
 Zapíše postup riešenia  s pomocou vyučujúceho 
 Vyjadruje sa čiastočne správne 
 Prezentuje výsledky práce so závažnými nepresnosťami 

 
Nedostatočný 

 Nevie riešiť zadanie ani s pomocou vyučujúceho 
 Nevie zapísať postup riešenia  
 Nevyjadruje sa matematicky správne 

 
 

 
 

 
 



5.  vypracovania seminárnej práce alebo projektu (váha 10 - 30) 
 

 vyučujúci určí vhodný tematický okruh na spracovanie seminárnej práce alebo projektu, 
 žiak je povinný vypracovať a odovzdať projekt z tematického celku Štatistika – vlastný štatistický 

výskum, spracovanie výsledkov, použitie vhodného softvéru na grafické spracovanie dát, prezentácia 
výsledkov výskumu, 

 žiak samostatne spracuje zvolenú tému v určenej podobe (dokument programu WORD, EXCEL, power 
point, ...)  

 formuluje svoje očakávania,  
 pozorovania resp. zistenia prehľadne zaznamenáva do tabuliek,  
 výsledky vyhodnotí prostredníctvom štatistických charakteristík a grafov, 
 závery porovná so svojimi očakávaniami, 
 prácu odovzdá v dohodnutom termíne, 
 prezentuje svoje zistenia pred spolužiakmi, 
 odpovedá na otázky spolužiakov, 
 obhajuje svoje názory, 

 vyučujúci hodnotí vypracovanie seminárnej práce komplexne. 
 
 

Známka Kritériá hodnotenia vypracovania seminárnej práce 
 
Výborný 

 Spracuje vhodnú tému celistvo, tvorivo a v logickom slede 
 Používa správnu terminológiu 
 Spracuje údaje úplne a presne, chápe vzťahy medzi nimi 
 Prezentuje výsledky práce výstižne a správne 
 Reaguje fundovane na položené otázky 

 
Chválitebný 

 Spracuje vhodnú tému celistvo a v logickom slede 
 Používa správnu terminológiu 
 Spracuje údaje úplne a presne  
 Prezentuje výsledky práce správne  
 Reaguje  na položené otázky 

 
Dobrý 

 Spracuje tému neúplne a v logickom slede 
 Používa správnu terminológiu 
 Spracuje údaje s menšími chybami 
 Prezentuje výsledky práce s malými nepresnosťami 
 Reaguje  na položené otázky 

Dostatočný  Spracuje tému neúplne a v nelogickom slede 
 Nepoužíva správnu terminológiu 
 Nespracuje údaje úplne 
 Prezentuje výsledky práce so závažnými chybami 
 Nereaguje na položené otázky 

Nedostatočný  Nespracuje tému 
 

 
  6.  aktivity na hodine (váha 5) 
 aktívna spolupráca pri riešení úloh, navrhovanie originálnych riešení, rýchlosť a presnosť počítania, 

upozornenie na chybné riešenie, 
 práca v matematickom záujmovom útvare, 
 úspešný riešiteľ matematickej súťaže organizovanej školou (MATBOJ, Matematický klokan, ...). 

Umiestnenie sa v súťažiach sa hodnotí pochvalou podľa Školského poriadku SPŠS Žilina. 
 

  7.  písania domácich úloh  (váha 5) 
 žiaci sú povinní písať pravidelne domáce úlohy a zabezpečovať potrebné pomôcky na vyučovanie 

(kalkulačky, pravítka, milimetrové papiere, učebnice podľa pokynov vyučujúceho). 
 nepísanie povinnej domácej úlohy sa zohľadní pri záverečnom hodnotení, 
 napísanie dobrovoľnej domácej úlohy . 

 
 
Záverečné hodnotenie žiaka za dané klasifikačné obdobie 
 
          Pri určovaní stupňa 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 klasifikačné obdobie je vypracovanie a odovzdanie povinných prác 
(písomné skúšky, projekty, seminárne práce). 



PRAVIDLÁ HODNOTENIA PREDMETU INFORMATIKA 
 
Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete Informatika  vychádzajú z Metodického pokynu č.21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky SPŠS v Žiline. 
 
Výsledným hodnotením je známka získaná aritmetickým  priemerom zo známok získaných za praktické 
overovanie vedomostí a zručností práce s počítačom formou: 
 
1)  čiastkových  úloh   

 učiteľ preveruje ovládanie príkazov počítačových programov menšieho rozsahu, 
 obsahom čiastkových úloh sú základné príkazy, 
 učiteľ  hodnotí ovládanie príkazov, zručnosť, technickú zdatnosť pri práci s PC. 
 zadávanie čiastkových úloh volí učiteľ po príkazoch. 

 
 

Známka Kritériá hodnotenia čiastkových úloh 
 
Výborný 

 Definuje správne dané pojmy 
 Správne formuluje osvojené poznatky 
 Zapíše správne návrh riešenia úlohy  
 Vyjadruje sa presne, vecne a konštruktívne 
 Používa správne počítačovú terminológiu  
 Prezentuje vlastné výsledky práce výstižne a presne 

 
Chválitebný 

 Definuje správne dané pojmy s nepatrnými podnetmi vyučujúceho 
 Osvojené poznatky formuluje s nepatrnými podnetmi vyučujúceho 
 Zapíše správne návrh riešenia úlohy s menšími chybami 
 Vyjadruje sa presne, vecne a konštruktívne 
 Používa správne počítačovú terminológiu  
 Prezentuje vlastné výsledky práce  

 
Dobrý 

 Definuje dané pojmy s pomocou vyučujúceho 
 Osvojené poznatky formuluje s pomocou vyučujúceho 
 Zapíše správne návrh riešenia úlohy s menšími chybami 
 Vyjadruje sa k riešeniu problému na priemernej úrovni 
 Používa počítačovú terminológiu  
 Prezentuje vlastné výsledky práce s malými nepresnosťami 

 
Dostatočný 

 Definuje dané pojmy len s pomocou vyučujúceho 
 Osvojené poznatky formuluje s pomocou vyučujúceho 
 Zapíše návrh riešenia úlohy s pomocou vyučujúceho 
 Vyjadruje sa k riešeniu problému čiastočne správne 
 Používa počítačovú terminológiu obmedzene 
 Prezentuje vlastné výsledky práce so závažnými nepresnosťami 

 
Nedostatočný 

 Nevie definovať dané pojmy ani s pomocou vyučujúceho 
 Nevie formulovať osvojené poznatky  
 Nevyjadruje sa k riešeniu problému 
 Nepoužíva počítačovú terminológiu 

 
 
 

         2. vypracovaním referátu, seminárnej práce  
 vyučujúci určí vhodný tematický okruh na spracovanie referátu, seminárnej práce, 
 žiak samostatne spracuje zvolenú tému v určenej podobe (dokument programu Word, Excel, 

Power Pointe, ...) a odovzdá v dohodnutom termíne, 
 vypracovanú prácu prezentuje pred žiakmi v triede. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Známka Kritériá hodnotenia referátu, seminárnej práce 
 
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 
 
 

3. aktivity na hodine  
 navrhovanie originálnych riešení, 
 aktívna spolupráca pri riešení úloh, 
 informovanosť o novinkách z oblasti výpočtovej techniky,, 
 účasť na súťažiach, organizovaných školou, 
 upozornenie na chybné riešenie. 
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PRAVIDLÁ HODNOTENIA  PREDMETU DEJEPIS 

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov v predmete dejepis vychádzajú z Metodického pokynu č. 21 / 2011 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Výsledná známka z dejepisu na konci klasifikačného obdobia 
sa určí na  základe váženého priemeru známok získaných z nasledovných foriem skúšania: 

 
1. Ústna odpoveď (váha 30)  

 Každý žiak v rámci individuálneho skúšania odpovedá minimálne 1-krát za klasifikačné obdobie, alebo 
je skúšaný frontálne. 

 Žiak pri odpovedi  využíva teoretické a praktické vedomosti, ktorých prepojenie významným spôsobom 
podporujú aj tematické exkurzie, ktorými si žiaci osvojujú komunikačné zručnosti,  

 Žiak pri odpovedi preukáže: 
  teoretické vedomosti z preberaného učiva, 
  schopnosť pracovať s adekvátnym pojmovým aparátom, 
  schopnosť aplikovať získané vedomosti na riešení konkrétnej situácie, 
  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri posudzovaní spoločenských javov 

a zákonitostí,   
 schopnosť diskutovať, vyjadriť vlastný ( aj kritický) názor, 
   logickosť, samostatnosť a tvorivosť myslenia. 

 

Známka Kritéria hodnotenia ústnej odpovede 

výborný 

 ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie 
vzťahom medzi nimi 

 pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti 
 samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 
 vyjadruje sa správne, presne a výstižne 
 dosahuje kvalitné výsledky vo svojej činnosti; len s menšími nepresnosťami 
 jasne a pohotovo zaujme postoj a vyjadruje vlastné stanovisko k požadovaným záležitostiam 
 je schopný pracovať samostatne aj v skupine 

chválitebný 

 má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí 
ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi nimi 

 pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje nepresnosti, tie 
však vie s pomocou učiteľa korigovať 

 samostatne alebo s menšími podnetmi učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 

 vyjadruje sa správne, s menšími nedostatkami v správnosti, presnosti a výstižnosti 
 dosahuje kvalitné výsledky vo svojej , len s menšími nepresnosťami 
 k požadovaným záležitostiam zaujme zaujať postoj a vyjadruje vlastné stanovisko 
 je schopný pracovať samostatne aj v skupine 

dobrý 

 má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí 
menšie medzery 

 pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností a pri aplikácii osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb 

 závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať 
 v ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti 
 v kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, 

grafický prejav je menej estetický 
 k požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko 
 pod dohľadom pedagóga je schopný samostatne pracovať 
 má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine 

dostatočný 

 má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí 
závažné medzery 

 pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností a pri aplikácii osvojených 
poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb 

 v ústnom a písomnom prejave má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti 



 v kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave má častejšie nedostatky, grafický prejav 
je menej estetický 

 závažné nedostatky a chyby dokáže s pomocou učiteľa opraviť 
 k požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko 
 pri samostatnom štúdiu má vážne problémy 
 nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce 

nedostatočný 

 si požadované poznatky, fakty, definície a zákonitosti neosvojil 
 trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných činností 
 nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy pre chýbajúce vedomosti a zručnosti 
 má nevyhovujúci písomný a ústny prejav 
 k požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko 
 nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa 
 nezapája sa do práce v skupine. 

 

2. Písomné práce, didaktické testy 

 neštandardizovaný didaktický test sa píše spravidla po niekoľkých vzájomne súvisiacich 
tematických celkoch. Je hodnotený známkou. Konkrétny termín písania si dohodnú vyučujúci so 
žiakmi tak, aby boli splnené kritériá interného klasifikačného poriadku.  

              Žiak je hodnotený známkou na základe získaného bodového hodnotenia takto:  

100 %  – 90,0 % výborný 

89,9 % – 75,0 % chválitebný 

74,9 % – 55,1 % dobrý 

55,0 % – 33,1% dostatočný 

33,0 % –  menej nedostatočný 

3.  Hodnotenie práce na hodine 

 čiastkovú ústnu odpoveď pri frontálnom opakovaní, 
 samostatnú prácu s neznámym textom, rôznymi mapami a pod.,  
 vyjadrenie vlastného názoru na danú historickú udalosť. 

 
4.  Hodnotenie domácej práce, referátu, praktickej úlohy 

 V rozpise učiva sú zahrnuté povinné domáce práce a praktické úlohy, 
 Žiaci ich vypracúvajú samostatne alebo vo dvojiciach, v rozsahu, ktorý im určí vyučujúci, 
 Žiaci môžu dobrovoľne vypracovať aj referát, 
 Vypracované domáce práce, praktické úlohy a referáty odovzdajú žiaci vyučujúcemu v písomnej 

forme na posúdenie. Každá takáto práca musí spĺňať základné formálne znaky (meno žiaka, názov 
školy, trieda, ročník, školský rok, zdroj, odkiaľ žiak čerpal). 

5.  Hodnotenie mimotriednej a mimoškolskej činnosti 

 Zapájanie sa do rôznych historických súťaží, besied, diskusií a pod., ktoré organizuje škola alebo iná 
organizácia, a úspešná reprezentácia školy žiakom na takýchto podujatiach.  

 

 

 

 

 



PRAVIDLÁ HODNOTENIA  PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete občianska náuka  vychádzajú z Metodického pokynu č.21/2011 na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky SPŠS v Žiline. 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Pri klasifikácii  v predmete občianska náuka sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov hodnotí: 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení spoločenskovedných teoretických 
a praktických úloh a pri posudzovaní spoločenských javov a zákonitostí, 

 schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti, 
 kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
 schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú prezentáciu, 

v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií, 
 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine. 
 

Výsledná známka z občianskej náuky na konci klasifikačného obdobia sa určí na základe váženého priemeru 
známok získaných z nasledovných foriem skúšania:      

1. Ústna odpoveď (váha 30)  
 Každý žiak v rámci individuálneho skúšania odpovedá minimálne 1-krát za klasifikačné obdobie, alebo 

je skúšaný frontálne. 
 Žiak pri odpovedi  využíva teoretické a praktické vedomosti, ktorých prepojenie významným spôsobom 

podporujú aj tematické exkurzie, ktorými si žiaci osvojujú komunikačné zručnosti,   
 Žiak pri odpovedi preukáže: 

  teoretické vedomosti z preberaného učiva, 
  schopnosť pracovať s adekvátnym pojmovým aparátom, 
  schopnosť aplikovať získané vedomosti na riešení konkrétnej situácie. 
  schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri posudzovaní spoločenských javov a 

zákonitostí     
 schopnosť diskutovať, vyjadriť vlastný ( aj kritický) názor. 
 logickosť, samostatnosť a tvorivosť myslenia 

 
2.   Písomné práce, didaktické testy (váha 30 ) 

 Písomné práce ( testy) minimálne 2-krát v klasifikačnom období.  
 Konkrétny termín písania si dohodnú vyučujúce/i so žiakmi tak, aby boli splnené kritériá interného 

klasifikačného poriadku.  
 Ak žiak nie je z vážnych dôvodov prítomný na hodine alebo nie je spokojný so známkou, môže si 

s vyučujúcim dohodnúť náhradný termín písania, resp. vyučujúci môže v odôvodnenom prípade / 
podozrivá účelová neprítomnosť na hodine / sám určiť náhradný termín písania skúšky.                                                    

      Žiak je hodnotený známkou na základe získaného bodové hodnotenie takto :  

     100 %  -  90,0 %              výborný 

       89,9%  -  75,0%     chválitebný 

       74,9%  -  50,0%     dobrý' 

     49,9%  -  30,0%     dostatočný 

     29,9 % -  menej     nedostatočný 

 



Kritéria hodnotenia ústnej a písomnej odpovede: 

 
 

a) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 
90 %. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi spoločenskými javmi, zákonitosťami a teóriami, myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je 
správny, presný a výstižný. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

b) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň 
na 75 %. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti, pri riešení teoretických 
a praktických úloh postupuje samostatne, len s malými podnetmi učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení 
sa prejavuje logika a tvorivosť, vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť postup na 
ich riešenie. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

c) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na 50 
%. Osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. 
Ústny a písomný prejav je čiastočne správny, kvalita jeho výsledkov je na dobrej úrovni. 

d) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň 
na 30 %. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový, 
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvláda na zníženej úrovni, iba 
za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé. 

e) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda na 
menej ako 30 %. Vedomosti a zručnosti zo spoločenskovednej oblasti požadované vzdelávacími 
štandardmi, si osvojil na najnižšej úrovni, má v nich závažné nedostatky, chyby nevie opraviť ani 
s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 

 

3. Práca na hodine, domáce úlohy (váha 15): 

 ústne odpovede pri frontálnom opakovaní. 
 samostatná práca s aktuálnymi materiálmi, ktoré si žiaci sami pripravia, prednesú. 
 aktívna účasť na besedách. 
 

4. Mimotriedna a mimoškolská práca: (váha 30): 

 tvorba samostatných projektov, referátov a ich prezentácia.* 
 reprezentácia školy a účasť na OĽP, MEP a iných podujatiach týkajúcich sa obsahu  predmetu  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
*  Projekty a referáty budú zadané po dohode vyučujúcich a žiaka v dostatočnom časovom predstihu na 
konkrétnu tému súvisiacu s učivom alebo aktuálnou problematikou, pričom termín odovzdania, resp.prezentácie 
bude pre žiaka záväzný.  



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 

 

HODNOTIACE KRITÉRIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH 
PREDMETOV  

 

Vzdelávacia oblasť :  Zdravie a pohyb 

Predmet : 

 Telesná a športová výchova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok : 2014/2015 

 



PRAVIDLÁ HODNOTENIA  PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

     Hodnotenie na konci klasifikačného obdobia vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Všeobecné pravidlá hodnotenia: 

 Žiak je hodnotený priebežne nielen na základe prístupu a postoja žiaka a jeho vzťahu k pohybovej 
aktivite na vyučovaní telesnej a športovej výchovy, ale aj aké dôsledky zanechala táto činnosť na 
zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, či získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej 
zúčastňoval so záujmom, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu.  

 Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove učiteľ realizuje nielen na základe dlhodobého 
sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a 
tvorivosť, ale aj na základe aktivity a angažovanosti v školskej a mimoškolskej záujmovej športovej 
činnosti.  

 Výsledná známka  z Telesnej a športovej výchovy na konci klasifikačného sa určí na základe váženého priemeru 
známok s nasledujúcou hodnotou: 

 

 40% - aktívny prístup k hodine, disciplína, nosenie úboru, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti  a ochrany 
zdravia 

 20% - rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopnosti s prihliadnutím na individuálne  
        predpoklady: fyzické testy ( skok znožmo z miesta, zhyby, hod plnou loptu, člnkový  beh,    
                                                                ľah- sed) 
                                     beh na 60m,  beh na 800 resp. 1500m, vrh guľou 
 20% - proces učenia sa, osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie  pohybových zručností   
           a teoretických vedomostí: basketbal – vedenie lopty, streľba, dvojtakt 
                                                              volejbal – odbíjanie lopty, podanie 
 10% - gymnastika vlastná krátka zostava, preskok, výmyk 
 10% - účasť na školských súťažiach. 
 
 V prípade, že zdravotný stav nedovoľuje vykonávať praktické úlohy z TSV, študent vypracuje dve teoretické 

práce za polrok. Rovnaké pravidlo platí aj pri nízkej účasti na hodinách  a neúčasti na kurzoch a cvičeniach. 
  V priebehu vyučovania využívať aj slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady  

a nedostatky žiakov, čo je pre mnohých  dôležitým a silným motivačným činiteľom. 

Kritériá hodnotenia 

Známka Kritéria hodnotenia 

Výborný - dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností 
- pohybová výkonnosť má stúpajúcu tendenciu 
- je aktívny na vyučovacích hodinách aj v čase mimo vyučovania 

Chválitebný - dosahuje štandardnú úroveň pri osvojovaní pohybových zručnosti 
- udržuje si pohybovú výkonnosť a zdatnosť 
- na vyučovacie hodiny je dobre pripravený 

Dobrý - pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje úroveň na ktorú má predpoklady  
- neprejavuje záujem o zlepšení svojej výkonnosti  
- má neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách 

Dostatočný - je ľahostajný pri osvojovaní pohybových zručností  
- neprejavuje záujem o zlepšení svojho fyzického stavu  
- veľmi často vynecháva neodôvodnene aktívu časť vyučovania 

Nedostatočný - je ľahostajný k vyučovaniu  
- odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine  
- odmieta sa zapájať do kolektívnych činností 

 



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 

HODNOTIACE KRITÉRIA ODBORNÝCH PREDMETOV 
 
Odbor : staviteľstvo 
Školský rok : 2014/2015 
 
Predmety pre teoretické vzdelávanie: 
 

 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 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) 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 Kritériá hodnotenia písomnej práce 
 
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, 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 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 5) 
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 
 
 
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 = 
321

2211

...
......
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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. 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podmienky na získavanie bodov (vzor): 

 
 
 

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   35  -  31 bodov 
chválitebný  30  -  25 bodov 
dobrý   24  -  20 bodov 
dostatočný  19  -  14 bodov 
nedostatočný  13  -   0 bodov 



Hodnotenie grafických prác 
 

Známka Kritériá hodnotenia grafickej práce 
 
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  
 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  

 
 
 
 

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 Kritériá hodnotenia čiastkových úloh 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Kritériá hodnotenia grafických prác 
 
Výborný 

 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 

 
Chválitebný 

 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 

 
Dobrý 

 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 

 
Dostatočný 

 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 

 
Nedostatočný 

 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%    výborný 
 84% - 70%      chválitebný 
 69% - 55%      dobrý 
 54% - 40%      dostatočný 
 39%- 0%         nedostatočný 

 
 



Známka Kritériá hodnotenia písomnej práce 
 
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) 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 Kritériá hodnotenia praktických cvičení (prax) 
 
Výborný 

 Prejavuje kladný vzťah k práci sústavne 
 Využíva vhodné náradie 
 Samostatne pracuje podľa prebratého technologického postupu 
 Priebežne kontroluje kvalitu svojej práce 
 Dodržiava bezpečnosť pri práci 

 
Chválitebný 

 Prejavuje kladný vzťah k práci sústavne 
 Využíva vhodné náradie 
 Pracuje menej samostatne podľa prebratého technologického postupu 
 Kontroluje kvalitu svojej práce 
 Dodržiava bezpečnosť pri práci 

 
Dobrý 

 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 

 
Dostatočný 

 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 

 
Nedostatočný 

 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 

Október      November       December 0,20       0,40       0,60        0,80 

    70                 80                90 

    55                 65                75 

    40                 50                60 

    25                 35                45 

1           2            3          4 

2           2            3          4  

3           3            3          4 

4           4            4          4 

 Január         Február         Marec 0,20       0,40       0,60        0,80 

  100                110               120 

    85                  95               105 

    70                  80                 90 

    55                  65                 75 

1            2            3          4 

2            2            3          4 

3            3            3          4 

4            4            4          4 

   Apríl             Máj              Jún 0,20         0,40       0,60      0,80 

  130                140                150 

  115                125                135 

  100                110                120 

    85                 95                105 

1           2            3           4 

2           2            3           4 

3           3            3           4 

4           4            4           4 

 
 
 
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: 
 
 
 
 

Znám
ka 

Znám
ka 

Znám
ka 



 
 
 
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 Kritériá hodnotenia písomného zadania 
 
Výborný 

 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  

 
Chválitebný 

 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 

 
Dobrý 

 Vyjadruje sa odborne správne s väčšími nepresnosťami a neúplne 
 Vyjadruje sa v logickom slede s malými chybami  
 Dodržuje pokyny stanovené v zadaní  



 Písomný 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 
 Písomný prejav je málo estetický s väčšími nepresnosťami 
 Pracuje samostatne 

 
Nedostatočný 

 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 = 
321

2211

...
......

vvv
vzvzvz nn




 

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 Kritériá hodnotenia výpočtových prác 
 
Výborný 

 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 

 
Chválitebný 

 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 

 
Dobrý 

 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 

 
Dostatočný 

 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 

 
Nedostatočný 

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

 
 
 

Známka Kritériá hodnotenia textových prác 



 
Výborný 

 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 

 
Chválitebný 

 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 

 
Dobrý 

 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 

 
Dostatočný 

 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 

 
Nedostatočný 

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

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 
 

HODNOTIACE KRITÉRIA ODBORNÝCH PREDMETOV 
 
 
Odbor : technické a informatické služby v stavebníctve 
Školský rok : 2014/2015 
 
Predmety pre teoretické vzdelávanie: 
 

 Ekonomika  
 Právna náuka   
 Architektúra  
 Deskriptívna geometria   
 Stavebná fyzika   
 Pozemné staviteľstvo   
 Stavebné konštrukcie  
 Stavebné materiály  

 
 
Predmety pre praktickú prípravu: 
 

 Administratíva a korešpondencia   
 Cudzojazyčná korešpondencia   
 Cvičenia z účtovníctva  
 Ekonomika cvičenia   
 Prax   
 Účtovníctvo   
 CAD systémy  
 Komunikácia v praxi  
 Konštrukčné cvičenia  
 Odborné kreslenie   
 Rozpočtovanie stavieb    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) písomka 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 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) 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 skúšky za klasifikované obdobie, 
c) termín krátkej písomnej previerky 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 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 predmetov Architektúra, Deskriptívna geometria 

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 5) 
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 
 
 
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 = 
321
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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 v predmetoch: 
Konštrukčné cvičenia 1. a 2. ročník 

 
 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 je 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 2. 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podmienky na získavanie bodov (vzor): 

 
 
 
 
 
 

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 



 
 

Hodnotenie grafických prác 
 
 
 

Známka Kritériá hodnotenia grafickej práce 
 
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  
 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  

 
 
 

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 Kritériá hodnotenia čiastkových úloh 
 
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  

 

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmetoch:  
Ekonomika -  cvičenie – 1. a 2. ročník, Prax – 3. ročník, 

 Cvičenia z účtovníctva 3. a 4. ročník,  Účtovníctvo – 2., 3. a 4. ročník,  
Komunikácia v praxi – 4. ročník  

 
 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, súvislých príkladov, projektov 

 Za bezchybné vypracovanie zadania, súvislý príklad a projekt a za ich odovzdanie v termíne dostane 
žiak max. 30 bodov (každý učiteľ si môže určiť vlastné maximum bodov v každom zadaní). Za 
neodôvodnené odovzdanie zadania, súvislého príkladu a vypracovanie projektu po termíne je za 
každé posunutie termínu odpočítaných 5 bodov. Za rovnaký text vypracovaného zadania, súvislého 
príkladu alebo projektu 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, 
súvislé príklady a projekty. Za zadanie sa považuje aj denník z odbornej praxe. 

 Žiak má vypracovaný harmonogram prác v súlade s učebnou osnovou predmetu. 
 Hodnotenie každého zadania, súvislého príkladu a zadania pozostáva z dvoch známok: známka za 

matematickú správnosť zadania a ekonomickú interpretáciu výsledkov a  známka za grafickú úroveň 
zadania, súvislého príkladu a projektu 

 Stupnica hodnotenia na vysvedčení a podmienky pre získanie bodov sú identické ako pre hodnotenie 
predmetu KOC, 

 ak je žiak hodnotený za niektoré zadanie, súvislý príklad a projekt známkou nedostatočný, musí ich 
prepracovať v požadovanom termíne a v požadovanej kvalite, 



 žiak je povinný odovzdať všetky zadania, súvislé príklady a projekty spracované vlastnoručne klasickou 
formou alebo s využitím výpočtovej techniky v požadovaných termínoch, 

 každý žiak si musí urobiť vlastnú archiváciu svojich priebežne vypracovaných zadaní v predmetoch RSB 
a CVU do svojej školskej schránky, kde bude mať založenú vlastnú zložku s názvom predmetu 
Rozpočtovanie stavieb a Cvičenia z účtovníctva, do ktorej bude priebežne archivovať jednotlivé zadania. 
Školská schránka bude mať meno a priezvisko žiaka, 

 žiak je povinný zadania, súvislé príklady a projekty v predmetoch EKC, PRT, UCT a KAP  archivovať a 
kompletizovať podľa pokynov učiteľa do zakladačov priebežne počas celého školského roka, 

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

 vyžaduje sa tiež grafická úprava zošita,  
 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. 
 
Hodnotenie zadaní, súvislých príkladov a projektov 

 

Známka Kritériá hodnotenia zadaní, súvislých príkladov a projektov 
 
Výborný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách pravidelne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Spracoval tému celistvo, v logickom slede 
 Počíta bezchybne a správne ekonomicky interpretuje výsledky 
 Vypracuje prácu na vynikajúcej grafickej úrovni 

 
Chválitebný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách priebežne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Spracoval tému celistvo, v logickom slede 
 Počíta s menšími nedostatkami a správne ekonomicky interpretuje výsledky 
 Vypracuje prácu na primeranej grafickej úrovni 

 
Dobrý 

 Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne 
 Dodržiava stanovené pokyny a termíny nepravidelne 
 Spracoval tému neúplne, v logickom slede 
 Nedodržiava stanovený rozsah prác, počíta s nedostatkami a neinterpretuje všetky 
ekonomické výsledky správne 

 Vypracuje prácu na nižšej grafickej úrovni 
 
Dostatočný 

 Pracuje a konzultuje na hodinách nepravidelne 
 Nedodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Tému spracoval neúplne a nebola vypracovaná v logickom slede 
 Nedodržiava stanovený rozsah prác, počíta s väčšími nedostatkami a výsledky 
interpretuje s veľkými chybami  

 Vypracuje prácu na nízkej grafickej úrovni 
 
Nedostatočný 

 Nepracuje a nekonzultuje na hodinách  
 Nedodržiava stanovené pokyny a termíny  
 Nespracoval tému 
 Nedodržiava stanovený rozsah prác, nepočíta správna a výsledky nedokáže interpretovať 
 Nevypracuje prácu  

 
 

PRAVIDLÁ  HODNOTENIA ŽIAKOV v predmetoch : 
Administratíva a korešpondencia v 1.– 4. ročníku a Cudzojazyčná 

korešpondencia vo 4. ročníku: 
 
a) Písomné práce – odpisy v predmete ADK (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 

Október      November       December 0,20       0,40       0,60        0,80 

    70                 80                90 

    55                 65                75 

    40                 50                60 

    25                 35                45 

1           2            3          4 

2           2            3          4  

3           3            3          4 

4           4            4          4 

 Január         Február         Marec 0,20       0,40       0,60        0,80 

  100                110               120 

    85                  95               105 

    70                  80                 90 

    55                  65                 75 

1            2            3          4 

2            2            3          4 

3            3            3          4 

4            4            4          4 

   Apríl             Máj              Jún 0,20         0,40       0,60      0,80 

  130                140                150 

  115                125                135 

  100                110                120 

    85                 95                105 

1           2            3           4 

2           2            3           4 

3           3            3           4 

4           4            4           4 

 
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 

Znám
ka 

Znám
ka 

Znám
ka 



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. 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. 

 

Známka Kritériá hodnotenia písomného zadania 
 
Výborný 

 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  

 
Chválitebný 

 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 

 
Dobrý 

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

 
Nedostatočný 

 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 



PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV v predmete  
Rozpočtovanie stavieb 

 
 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 rozpočtovanie stavieb 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 = 
321

2211

...
......

vvv
vzvzvz nn




 

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 Kritériá hodnotenia výpočtových prác 
 
Výborný 

 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 

 
Chválitebný 

 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 

 
Dobrý 

 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 

 
Dostatočný 

 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 

 
Nedostatočný 

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

 
 

Známka Kritériá hodnotenia textových prác 
 
Výborný 

 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 

 
Chválitebný 

 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 

 
Dobrý 

 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 

 
Dostatočný 

 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 

 
Nedostatočný 

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

 



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 = 
321

2211
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......
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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  
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