
8. ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO   
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 6341 M 
škola podnikania 

 

Názov a adresa školy 
Súkromná stredná odborná škola podnikania 
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen 

Názov školského vzdelávacieho programu Škola podnikania 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 

Kód a názov študijného odboru 6341 M škola podnikania  

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem 
a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore 6314 M škola 
podnikania. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského 
vzdelávacieho programu Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Škola ich rozpracovala 
podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a  
reálnych možností školy. Optimálne požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento 
školský vzdelávací program Ekonomika a organizácia, obchod a služby, sú nasledovné. 
 
 

8.1. Materiálno-technické a priestorové podmienky 
 
Teoretické vyučovanie je realizované v budove základnej školy na Námestí mládeže 587/17 vo 
Zvolene. Normatív vybavenosti odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného 
vybavenia pracovísk  pre študijný odbor 6314 M škola podnikania.  
 
Kapacita školy 
Školský manažment: 

- kancelária riaditeľa školy  

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
- zborovňa  č.1 
- zborovňa č.2 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
- kancelária pre ekonomický úsek 

Ďalšie priestory: 
- sociálne zariadenia 
- sklad učebníc 
- čitáreň a konzultačná miestnosť 
- sklad športových potrieb 
- archív 

 
Vyučovacie interiéry 
Klasické triedy – učebne pre teoretické vyučovanie (jazyková učebňa, učebne pre všeobecno-
vzdelávacie predmety a odborné predmety) 
Odborné učebne -  pre praktické odborné vyučovanie - PC učebňa 
                                                                - multimediálna učebňa a učebňa pre duálne              
vzdelávanie 

                                                                          - jazyková učebňa 
 

Vyučovacie exteriéry 



 
Školské ihrisko IX. ZŠ 
Telocvičňa IX. ZŠ 
Posilňovňa FIT EXTRA v rámci budovy školy 

8.2.    Personálne podmienky 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  
Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom 
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 
platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 
súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom 
odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 
platných predpisov.  

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovná poradkyňa je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. 

 Práca výchovnej poradkyne a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany riaditeľa školy.  Ďalšie práva 
a povinnosti výchovnej poradkyne vymedzujú vnútorné predpisy školy  

 

8.3. Organizačné podmienky 

Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového 
učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania 
v školskom vzdelávacom programe vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne 
počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov je 
organizovaná ako štvorročné denné štúdium alebo dvojročné externé diaľkové štúdium.  

 
Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava prebieha v súlade s platným rozvrhom hodín. 
Vyučovanie začína o 08.00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-
organizačných pokynov v danom školskom roku. 
 
Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  
 
Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-
vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov vo  vyučovaní. Obsahuje tiež práva 
a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou Organizačného poriadku školy a Pracovného 
poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa oboznamujú so školským poriadkom každý rok na prvej 
vyučovacej hodine prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho 
rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  
 
Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi 
vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojimi povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú kontakty 



medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to k vytvoreniu veľmi priaznivej atmosféry 
na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. Tiež stretnutia s rodičmi prvákov sú plánované 
v prvom mesiaci školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi,  získavajú informácie o škole, jej štýle 
práce, organizácii vyučovania, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole. 
Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi.  
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou školského 
vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná 
spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania 
záverečných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 
 
Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Úspešní absolventi získajú  vysvedčenie o maturitnej skúške.  
 
Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci časovej rezervy školského roka. Kurz na 
ochranu života a zdravia sa organizuje v 3. ročníku. Kurz pohybových aktivít podľa podmienok  
v regióne  školy sa  organizuje skupinovou formou v 1. a 2. ročníku. Účelové cvičenia sa organizujú 
v 1. a 2. ročníku v každom polroku školského roku. Lyžiarsky výcvik je organizovaný v 2.ročníku, 
poprípade dopĺňaný žiakmi z iných ročníkov, vzhľadom na kapacitu školy. Organizácia exkurzií je 
súčasťou  teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných technológií, 
nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie  nových 
výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku  s pedagogickým dozorom  a počtom 
žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov 
odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. Spolupráca s rodičmi sa realizuje 
predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovnej poradkyne, manažmentu školy 
a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, osobnou komunikáciou 
s rodičmi - zákonnými zástupcami žiakov. 
 

8.4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnosti a hygieny práce je neoddeliteľnou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok a noriem. Priestory, v ktorých 
prebieha teoretické vyučovanie musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, 
technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík. Učitelia,  
žiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami oboznámení.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je vo vnútornom školskom poriadku a žiaci ju musia poznať 
a rešpektovať. Vnútorný školský poriadok je verejne prístupný vo všetkých triedach a pracoviskách.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetov. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy používané v odbore 6314 M škola podnikania, miesta, na ktorých sú umiestnené 
lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazov, nariadenie vlády o ochrane 
zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a používaní strojov, Zákonníka práce, 
o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, 
inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov. 

 Žiaci zapojení v SDV /aj žiaci ostatní/  sú povinní dodržiavať všetky predpisy BOZP a hygieny, na 
pracovisku v škole aj u zamestnávateľov.  

 

 

 

 



 

 

 

 

9. OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO 
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

 
 
Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich 
štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy 
povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami pedagogicko – 
psychologických centier. 
Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo 
chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania 
sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú 
žiaci mimoriadne nadaní. 
Štúdium v študijnom odbore 6314 6 škola podnikania vzhľadom k svojím špecifikám nemôže byť 
poskytnuté pre žiakov, ktorých zdravotný stav spôsobilosť posúdil dorastový lekár. 
 
 

9.1. Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, 
ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 
 

 žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac 
vo výške životného minima, 

 aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 

 najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 
ukončené základné vzdelanie, 

 neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 

 vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.  
   

Integrácia tejto skupiny žiakov do študijného odboru 6314 M musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
budú integrovaní do bežných tried s ich vzdelávanie a príprava budú individuálne sledované. Využijú 
sa všetky dostupné motivačné prostriedky na ich zapojenie sa do vzdelávacieho procesu, bude im 
poskytované nevyhnutné doučovanie a individuálna konzultácia, 
pravidelne budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú navštevovať aj 
špecializované odborné pracoviská, 
škola bude intenzívne spolupracovať aj s občianskym združením pre napr. rómsku komunitu, odborom 
sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori) v prípade žiakov so sociálne slabších 
rodín, azylantov a pod., zamestnávateľmi v regióne a Zvolene, 
škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 
všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský poriadok.   
 

9.2. Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiaduce, a to tak 
zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. V odbore komerčný pracovní v doprave je žiadúce 



podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú 
pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 žiaci budú integrovaní do bežných tried , 

 ak si to žiaci budú vyžadovať, budú umiestnení do domova mládeže so súhlasom zákonného 
zástupca, 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány 
a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť študijný odbor aj skrátenom 
čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

 umožní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov, ako aj ďalších cudzích jazykov, 

 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 
navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii 
v ich správaní), 

 škola môže do tohto odboru štúdia prijať aj žiaka, ktorý úspešne ukončil základnú školu aj 
v nižšom ako 9. ročníku. Pre týchto žiakov bude vypracovaný individuálny plán vzdelávania 
a prípravy, 

 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 
konzultačných hodín, 

 vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú 
zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných 
projektoch, vo výnimočných prípadoch môže by poskytnuté štúdium formou on-line, 

 v individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia 
viacerých obsahov predmetov,  

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 

 všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský poriadok.   
 
 

9.3. Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Žiak so zdravotným znevýhodnením sa rozumie 
a) žiak so zdravotným postihnutím 
b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený 
c) žiak s vývinovými poruchami 
d) žiak s poruchou správania 
aa) žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, 
zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom 
alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím, 
bb) žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru 
a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach, 
cc) žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou 
poruchou učenia, 
dd) žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej 
okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia. 
 
Školská integrácia sa realizuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy; ak je to potrebné, takýto žiak 
je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so 
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s 
týmto programom oboznámiť. 
 Do jednej triedy sa spolu s ostatnými žiakmi zaraďujú z dôvodu zvýšenej náročnosti organizácie 
vyučovacej hodiny a prípravy príslušnej dokumentácie najviac traja žiaci so zdravotným 
znevýhodnením. Za každého žiaka so zdravotným znevýhodnením sa počet žiakov v triede znižuje 2. 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa školského zákona vykonáva podľa úrovne 
dosiahnutých výsledkov 
a) slovným hodnotením, 



b) klasifikáciou, 
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa 
zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. (§ 55 ods. 1, 4 školského zákona). Ďalšie informácie o 
hodnotení a klasifikácii uvádza § 55 – 58 školského zákona. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje 
primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa 
voči žiakovi. Pri priebežnom hodnotení učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a 
prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Hodnotenie slúži ako prostriedok 
pozitívnej podpory zdravého rozvoja. 
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ 
konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 
zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a 
dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami (čl. 2 ods.1 e) 
pokynu na hodnotenie). 
Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s 
poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej 
spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, so špeciálnym pedagógom a 
zákonným zástupcom žiaka (čl. 9 ods. 4 pokynu na hodnotenie). 
Hodnotenie začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje 
podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami v bežných základných školách (čl. 4 ods. 3 pokynu na hodnotenie). 
Pri hodnotení žiakov so ŠVVP sa postupuje aj podľa materiálu: Žiak s poruchami správania v 
základnej a strednej škole, metodicko-informatívny materiál schválený MŠ SR dňa 31. 08. 2004 
rozhodnutím č. CD-2004-12004/23602-1:095 s platnosťou od 02. 09. 2004. 
Na hodnotenie a klasifikáciu podľa hore uvedených metodických pokynov majú právo aj žiaci, ktorým 
bola diagnostikovaná niektorá z vývinových porúch učenia, ale stupeň ich zdravotného znevýhodnenia 
nevyžaduje postup vo výchove a vzdelávaní podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu. 
V praxi to znamená, že uvedení žiaci nie sú individuálne začlenení, nebolo potrebné im vypracovávať 
IVVP. 
Žiakovi so špecifickou vývinovou poruchou učenia, ktorý bol v niektorom z vyučovacích predmetov 
hodnotený slovne, ak to určité okolnosti vyžadujú, napr. kritériá na prijímanie na SŠ, je možné slovné 
vyjadrenie hodnotenia transformovať na známku podľa klasifikačnej stupnice. V prípade dyslexie, 
dysgrafie a dysortografie v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa pri súhrnnom vyjadrení 
hodnotenia známkou neposudzuje gramatická a štylistická zložka písomného prejavu. V prípade 
dyskalkúlie sa pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia známkou berú do úvahy výkony, ktoré žiak 
dosahuje s pomocou kompenzačných pomôcok – kalkulačka, tabuľky, vzorce, vzory príkladov a pod. 
(časť 2.2 Základné školy, bod 20 POP 2003/2004). 
Vysvedčenie 
Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení 
a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo: 
a) „absolvoval“ 
- ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný 
na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval; 
b) „neabsolvoval“ 
- ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a 
preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; 
- ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet 
učiteľa. Celkové hodnotenie takéhoto žiaka je neprospel (bod 12 Čl. 3 Hodnotenie prospechu a 
správania Metodického pokynu č. 1/2009-R z 23. 12. 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy). 
Na vysvedčení žiaka s autizmom je možné riadok v predmete správanie vyškrtnúť, pokiaľ nie je 
súhrnne klasifikovaný najlepším stupňom klasifikačnej stupnice. Odchýlky správania žiakov s 
autizmom od správania vyžadovaného všeobecne platným školským poriadkom sú súčasťou 
príznakov tohto zdravotného postihnutia (2.5.1 Všeobecné pokyny bod 4 POP 2008/2009). 
 
 

 

 



10.   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

Poriadok pre hodnotenie a klasifikáciu 

 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov stredných škôl je súčasťou ich výchovy a vzdelávania. Účelom 

hodnotenia a klasifikácie je prispievať k zodpovednému vzťahu žiaka k výchove a vzdelávaniu 

v súlade so školskými predpismi. Výsledky hodnotenia a klasifikácie uvedie škola na vysvedčení. Pri 

klasifikácii sa riadime zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  vyhláškou MŠ SR č. 314/2008 Z. z.  o stredných školách a 

metodickým pokynom č.21/2011, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

Tento klasifikačný poriadok upravuje postup pri:  

a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov  (ďalej len „žiaci“), 

b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov, 

c) udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove, 

d) celkovom hodnotení žiakov, 

e) komisionálnych skúškach, 

f) vedení dokladov o vzdelaní a niektorých školských tlačív 

g) hodnotení žiakov s individuálnym učebným plánom 

 
Všetci žiaci (aj žiaci s individuálnym učebným plánom, žiaci so  ŠVVP- integrovaní do bežnej 

triedy) budú hodnotení a klasifikovaní podľa klasifikačného poriadku. 

 

Hodnotenie žiakov má informatívnu a motivačnú funkciu. Hodnotenie je proces skompletizovania 

a interpretácie údajov a dôkazov o výkone žiaka. Žiaci musia byť pravidelne hodnotení. Majú právo 

dozvedieť sa výsledok hodnotenia pri ústnej odpovedi hneď a pri písomnej odpovedi do 14 dní odo 

dňa skúšania, s možnosťou nahliadnutia do opravenej písomnej odpovede, prípadne vysvetlenia 

nejasností. 

Žiak smie byť skúšaný len z učiva predpísaného v učebných osnovách a prebraného na vyučovacích 

hodinách.  

 

Žiak môže byť preskúšaný: 

 ústne 

 písomne 

 prakticky 

 

Vyučujúci voči žiakovi pri hodnotení sa snaží uplatňovať tieto zásady: 

 vopred si učiteľ zabezpečí kritériá hodnotenie, aby dosiahol čo najvyššiu validitu (učiteľ naozaj 

skúša to, čo chce a má ) a reliabilitu (presnosti a spoľahlivosti ) 

 učiteľ berie do úvahy osobné poznanie individuálnych osobitosti žiaka (napr. tréma) 

 dodržiavanie objektívnosti a spravodlivosti 

 svojim spôsobom výučby vytvára dobrú atmosféru v triede 

 zabezpečí otvorenosť hodnotenia a klasifikácie 

 dodržiava komplexnosť hodnotenia, zohľadňuje všetky stránky osobnosti žiaka 

 formulovanie jasných, zrozumiteľných, jednoznačných, logických a štylisticky správnych 

otázok 

 



Vyučujúci môže skúšať podľa počtu hodnotených žiakov: 

 individuálne 

 skupinovo ( 3 – 5 žiakov ) 

 frontálne ( všetci žiaci )  

 

Skúšanie musí byť rovnomerne rozvrhnuté v jednotlivých klasifikačných obdobiach. Vyučujúci je 

povinný skúšať systematicky tak, aby získal určité množstvo známok u jednotlivých žiakov, ktoré by 

dalo predpoklad na objektívne záverečné ohodnotenie žiaka. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese rozlišujeme priebežné hodnotenie (ak sa žiak hodnotí 

a klasifikuje viackrát v priebehu vyučovacieho obdobia z učiva jednej alebo niekoľkých vyučovacích 

hodín ) a súhrnné hodnotenie (na konci klasifikačného obdobia – I. a II. polrok). 

 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 - výborný 

2 - chválitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatočný 

5 - nedostatočný 

 

Predmety, ktoré sa neklasifikujú (etická výchova, náboženská výchova), sú uvádzané v katalógovom 

liste žiaka  a na  vysvedčení  slovom „absolvoval(a)“.  

Ostatné predmety sa klasifikujú stupňami od 1 – 5. Na vysvedčení sa vypisujú slovne. 

 

Riaditeľ s školy  oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a 

ktoré sa neklasifikujú v súlade so školským vzdelávacím programom. 

V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie 

„absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so školským vzdelávacím 

programom. 

Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, učitelia 

jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy. V prípade výrazného zhoršenia prospechu 

alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ písomne. 

Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať 

zákonný zástupca osobne alebo prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, ktorá bude zverejnená 

na internetovej stránke školy.  Organizované budú rodičovské združenia, kde sú zákonní zástupcovia 

žiaka informovaní o prospechu a správaní. Zákonný zástupca sa môže informovať na prospech 

a správanie sa žiaka u triednej učiteľky/ľa individuálne, kedykoľvek počas školského roka. 

Ak nie je možné žiaka  z ospravedlniteľných dôvodov klasifikovať v riadnom termíne, žiak sa 

neklasifikuje. Jeho klasifikácia sa presúva v I. polroku do 31. marca a  v II. polroku do posledného 

augustového týždňa. 

 

Za klasifikáciu žiaka zodpovedá vyučujúci učiteľ. Klasifikačné obdobie uzavrie vyučujúci 48 

hodín pred klasifikačnou poradou. Ak žiak neprospel na konci II. polroka, zapíše sa jeho klasifikácia 

do katalógu až po opravnej  skúške so záznamom do príslušnej rubriky:  

napr. „Z predmetu matematika povolená opravná skúška.“ 

      podpis triedneho učiteľa 

po úspešnom vykonaní opravnej skúšky triedny učiteľ urobí záznam:  

         „ Opravná skúška z predmetu matematika vykonaná dňa ............. s prospechom ..................“ 

                                                                      podpis triedneho učiteľa 

 

Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 

a) ak koná rozdielovú skúšku 

b) ak je skúšaný v náhradnom termíne 



c) ak žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, alebo keď sa preskúšanie 

žiaka koná na podnet riaditeľa školy     

d) ak koná opravné skúšky 

e) v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu  a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích 

predmetov 

f) v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie 

 

Ak žiak prestúpi z inej školy, vykoná rozdielové skúšky, obsah, rozsah a termín skúšky určí riaditeľ 

školy.  

Komisia pre komisionálnu skúšku je 3-členná a určí ju riaditeľ školy. 

 

2. Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. 

Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom 

predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka. 

Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, 

informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 

Žiak má právo 

 vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

 dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

 na objektívne hodnotenie. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Priebežná 

klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia 

sa vykonáva na konci každého polroka.  

Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa 

hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho 

ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho 

podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné 

postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských 

poradenských zariadení. 

V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej 

oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný komentár, v ktorom 

vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 

 

3. Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä 

týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy), 

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným 

poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, 

psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, 

 rozhovormi so žiakom. 



 

Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu 

školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi 

poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností 

rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.  

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka 

z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne 

dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal 

byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom 

vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj 

praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne 

nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ 

konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len 

jednu skúšku uvedeného charakteru. 

 

4. Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou. 

Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  

Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

 známky z ústnych odpovedí, 

 známky z písomných prác, 

 posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon.  

Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom 

vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej 

dohode. 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch 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. 

 

5. Ústne odpovede 

Pri ústnych odpovediach je hodnotený rozsah, trvácnosť a presnosť osvojenia poznatkov, faktov, 

pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky. Ústna odpoveď by 

nemala presiahnuť čas skúšania 10 minút. 

 

Klasifikácia ústnych odpovedí: 

 

Stupeň  1  (výborný) 

Žiak ovláda osnovami predpísané poznatky, fakty, pojmy, definície, presne a úplne chápe vzťahy 

medzi nimi. Pohotovo rieši teoretické a praktické úlohy, pri ktorých uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti. Myslí logicky správne, prejavuje sa u neho tvorivosť a samostatnosť pri riešení úloh. 

Ústny a písomný prejav je presný, správny a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. 



 

Stupeň 2  (chválitebný) 

Žiak ovláda osnovami predpísané poznatky, fakty, pojmy, definície v podstate presne a úplne. 

Samostatne rieši teoretické a praktické úlohy s menšími podnetmi učiteľa. V jeho myslení sa prejavuje 

logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

 

Stupeň 3  (dobrý) 

Žiak má v presnosti a úplnosti ovládania faktov, pojmov a definícií nepodstatné medzery. Požadované 

intelektuálne a motorické činnosti  nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby dokáže 

s pomocou učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických 

a praktických úloh s chybami. Jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé. V ústnom 

a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

 

Stupeň 4  (dostatočný) 

Žiak má v presnosti a úplnosti osvojenia predpísaných vedomostí, zručností a návykov závažné 

medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh je málo pohotový a vyskytujú sa v nich závažné 

chyby. Myslenie má málo tvorivé. Pri využívaní poznatkov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa 

vyskytujú závažné chyby. Jeho ústny a písomný prejav má závažné nedostatky v správnosti 

a presnosti. 

 

Stupeň 5  (nedostatočný) 

Žiak si požadované vedomosti neosvojil presne a úplne a má v nich závažné a značné medzery. Nie je 

schopný riešiť teoretické a praktické úlohy. Neprejavuje samostatnosť v myslení a v logike má 

nedostatky. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť , a to ani na 

podnet učiteľa. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 

a celistvosti.  

 

6. Kontrolné a písomné práce 

Za kontrolné práce považujeme : 

 práce  predpísané učebnými osnovami (v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzie 

jazyky, matematika a iné podľa metodických pokynov ). Trvajú 1 – 2 vyučovacie hodiny.  

 polročné práce v jednotlivých predmetoch , spracované v súlade so štandardom stredoškolského 

vzdelávania a výchovy. Trvajú 1 – 2 vyučovacie hodiny . 

 

Ostatné písomné práce môžu trvať 15 – 40 minút ( bežne  označované  ako malé). V jeden deň môžu 

žiaci písať najviac 2 kontrolné práce. Ich koordináciou je poverený triedny učiteľ. 

 

 

Kritériá hodnotenia kontrolných a písomných prác – všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 

 

Percentuálny obsah vedomostí Stupeň hodnotenia 

100 – 90% 1 - výborný 

89 – 75 % 2 - chválitebný 

74 – 56 % 3 - dobrý 

55 – 40 % 4 - dostatočný 

39 –  0 % 5 - nedostatočný 

 



 

Kritériá hodnotenia kontrolných a písomných prác – odborných predmetov 

   

 

Percentuálny obsah vedomostí Stupeň hodnotenia 

100 – 90% 1 - výborný 

89 – 75 % 2 - chválitebný 

74 – 56 % 3 - dobrý 

55 – 40 % 4 - dostatočný 

39 –  0 % 5 - nedostatočný 

7. Výchovné opatrenia 

 
Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

 

Pochvalu alebo iné  ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, 

riaditeľ, orgán štátnej správy, iný orgán, resp. organizácia. Pochvala sa udeľuje spravidla na 

zhromaždení triedy alebo školy. 

 

Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení: 

a) napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa 

b) pokarhanie od riaditeľa školy, 

c) po splnení povinnej školskej dochádzky môže riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade 

uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. 

 

Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa , keď sa 

o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka  

odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.  

  

V oznámení o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na 

jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného  

previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia. 

 

Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. 

 

8. Celkové hodnotenie 
 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho klasifikácie 

v povinných predmetoch , ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania. Nezahŕňa klasifikáciu 

v nepovinných vyučovacích predmetoch . 

 

 

 Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka sa vyjadruje takto: 

 prospel s vyznamenaním 

 prospel veľmi dobre 

 prospel 

 neprospel 

 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako 

chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov, ktoré sa klasifikujú, nemá horší ako 1,5 

a jeho správanie je veľmi dobré. 



 

Žiak prospel veľmi dobre,  ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, 

priemerný prospech z povinných predmetov, ktoré sa klasifikujú, nemá horší ako 2,00 a jeho 

správanie je veľmi dobré. 

 

Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani z jedného povinného predmetu, ktorý sa klasifikuje. 

 

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný 

prospech. 

 

 

9. Opravné skúšky 

 
Žiak, ktorý má na konci druhého polroka  nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných 

predmetov , môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku. 

 

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky boli vykonané najneskôr do 

31. augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom 

termíne,  možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra. Ak žiakovi bol 

povolený náhradný termín klasifikácie za II. polrok do 31. augusta a pri skúške   v náhradnom termíne 

neprospel, môže riaditeľ školy určiť termín opravy do 15. októbra.  

 

Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka  je nedostatočný  

najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Riaditeľ školy určí  

termín opravných skúšok v tomto prípade tak, aby boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za 

druhý polrok. 

 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho   

predmetu, z ktorého mala byť opravná skúška, stupňom prospechu nedostatočný.  

 

Opravné skúšky sú komisionálne skúšky. Skúšobná komisia na opravné skúšky je 3-členná a určuje  ju 

riaditeľ školy. 

 

 

10.  Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka 

 
 

1.  Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

 

2.  Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, môže riaditeľ 

školy na jeho žiadosť povoliť opakovanie ročníka. K žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho 

zákonný zástupca. 

 

Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia 

 

Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry a vyučovacieho jazyka a literatúry 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky 

predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú 

výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách 

a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna 



zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti 

a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah 

slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti 

a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a 

literatúra klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 8 v primeranom rozsahu pre príslušný 

ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, 

gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu 

a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-

myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, 

klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, 

obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri 

samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými 

jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule 

s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať 

základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a 

interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáže 

využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, 

takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového 

prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva 

logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, 

klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje 

svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe 

rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi 

primerane uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule 

s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať 

a vypísať základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými 

umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení 

umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových 

rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne gramaticky 

správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou 

situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou učiteľa je schopný 

čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, porovnávanie. S pomocou 

učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne používa odbornú jazykovú 

terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade 

s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti 

a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Žiak 

číta nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné 

údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva poznatky 

z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade 

s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to 

v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 

prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej 

a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k čiastočnému porušeniu logickej 

nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie množstvo 

štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých 



a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho 

interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky 

súvisiace s prečítaným textom.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má 

obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy textov 

v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa 

vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v umeleckých 

a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa 

interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace 

s prečítaným textom. 

-  

Klasifikácia vyučovacieho predmetu cudzí jazyk 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka 

v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. 

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. 

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť 

vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a musia zodpovedať náročnosti 

definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete cudzí jazyk na úrovni B1 klasifikujú podľa 

kritérií uvedených v odsekoch 18 až 22 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka reaguje na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže 

zachytiť logickú štruktúru textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy 

pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa 

bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť 

myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho 

prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže zrozumiteľne napísať súvislý 

prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne 

používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 

a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta 

písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer 

výpovede jasný. V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer 

vždy jazykovo správne, používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv 

materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je 

aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. 

Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 

na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. 

Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými 

nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka 

čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie 

rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne adekvátna danej téme, žiak používa aj 

nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do 



určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer 

výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 

prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť 

a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná 

výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len 

miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale 

stále primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať 

problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 

zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie 

je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá 

výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú 

väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, 

ako aj množstvo gramatických chýb, bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na 

ktoré má reagovať. 

 

Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť 

 
Klasifikácia predmetov dejepis, občianska náuka  

Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

h) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové 

a motorické činnosti, 

i) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 

a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

j) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

k) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o nich a vzťah k nim, 

l) výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

m) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

n) kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť a schopnosť 

spolupráce. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií uvedených 

v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak 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. Jeho ústny 

a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho 

činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo 

zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak 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 na základe menších podnetov učiteľa aplikuje 

osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú 

kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť 

vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 

poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií 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. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne 

pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 

poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených poznatkov a zručností pri 

riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. Jeho ústny a písomný prejav má 

vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom 

prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závažné nedostatky 

a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať 

postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. 

Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície 

a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli chýbajúcim 

vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. K požadovaným 

záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak nie je schopný 

uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine. 

 

Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a príroda 

 

Klasifikácia predmetov biológia  

Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

o) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

p) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii experimentov, 

q) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

prípadne teórií, 

r) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch,  

s) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov, teórií, 



t) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o nich a vzťah k nim, 

u) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

v) kvalita výsledkov činnosti, 

w) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií uvedených 

v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak 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 prírodnými 

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. Výsledky jeho činnosti sú 

kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o 

správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať 

na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení 

sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť 

primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia 

problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne 

s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa 

prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita 

výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej 

úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími 

štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou 

vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti matematika a práca 

s informáciami 

 

Klasifikácia predmetu matematika 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

x) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

y) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

z) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie 

problémových úloh, príp. projektov, 

aa) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 



bb) schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológii, 

cc) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

dd) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

ee) kvalita výsledkov činnosti, 

ff) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

gg) pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

hh) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií uvedených 

v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy 

(aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, aktívne pristupuje 

k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, i mimo nich (projekty, predpríprava na 

skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva 

informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj 

postoj k danej problematike zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne 

a konštruktívne, nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, 

zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, 

vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia 

je spracovaná na vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými 

členmi skupiny, vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy, 

účinne si osvojuje a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými podnetmi 

vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných 

skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť 

primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne pristupuje 

k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, menej aktívne mimo nich (projekty), 

prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych 

zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie 

zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú 

tému, myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú 

kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, 

prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi 

skupiny (nie však so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor 

prednesie často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť 

sa učiť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje 

samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj problémové) vie riešiť 

pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky 

pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej 

aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať 

informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej 

problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale 

neargumentuje na danú tému, jeho myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len 

s usmernením vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, 

vyjadruje sa gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná 

na priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, 

vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu 

osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 



Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 

uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou známych 

postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché 

zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje s nízkym 

záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje 

k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie 

z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len skopírovať na podpriemernej úrovni, k danej 

problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému 

diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho 

činností sú podpriemerné, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, 

prezentácia je spracovaná na podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť 

a akceptovať názor na riešenie úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť 

si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má v nich 

závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k činnostiam 

a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, na úlohách mimo 

vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie vyhľadať informácie 

z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, jeho logika myslenia je 

na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností sú nedostatočné, 

vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, jeho ústny aj 

písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie 

úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

 

Klasifikácia predmetu informatika 

 

Pri klasifikácii výsledkov v  informatike sa v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov hodnotí:  

ii) schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov 

informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať 

a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, 

jj) schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, 

zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, 

nachádzaním a opravou chýb, 

kk) schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

ll) schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať 

použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, 

prezentovať informácie a poznatky, 

mm) porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, 

ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou 

zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií, 

nn) schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov. 

V predmete informatika učiteľ nehodnotí postoje žiaka, ale úroveň jeho znalostí. Postoje u žiaka je 

dôležité formovať, je dôležité o nich slobodne diskutovať a preto sa nemôžu premietnuť do celkovej 

klasifikácie. 

V predmete informatika treba u žiakov rozvíjať aj ich schopnosti kooperácie a komunikácie. Žiaci sa 

majú pri riešení zadania naučiť spolupracovať v skupine, majú zostaviť plán práce, špecifikovať 

rozdelenie úlohy na menšie problémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, 

riešiť menšie problémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou 

o ňom referovať a pod.  



Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v informatike klasifikujú podľa kritérií uvedených 

v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a 

samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami 

informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 

riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh. Dokáže 

posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne 

a dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je  pohotový 

s bohatou slovnou zásobou. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je 

spravidla estetický a zrozumiteľný. 

Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy a 

samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami 

informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 

riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže 

analyzovať a syntetizovať nadobudnuté vedomosti. Dokáže prevažne samostatne vyhodnotiť 

informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne  a dokáže  interpretovať nadobudnuté 

vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni. Grafický prejav je 

spravidla estetický a jasný. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak vie zadania riešiť pomocou známych postupov a metód. 

S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže, spracovať, 

upraviť a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáže  s pomocou interpretovať nadobudnuté vedomosti. 

Jeho ústny aj písomný prejav je  správny a výstižný s bežnou slovnou zásobou. Grafický prejav je 

 priemerne estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie 

prezentovať na priemernej úrovni. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché 

zručnosti. Postupom riešenia zadania rozumie len čiastočne. S pomocou učiteľa vie zistiť 

a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých zadaní. Vyjadruje sa jednoducho. 

Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň. Výsledky jeho 

činnosti a jeho grafický prejav sú podpriemerné. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať 

na podpriemernej úrovni. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. 

V predmete informatika nemá ani základné zručnosti z práce s informačných a komunikačných 

technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Žiak si osvojil len veľmi nízku 

úroveň štandardu. Nedokáže samostatne získať a zaznamenať základné informácie. Dokáže riešiť len 

najjednoduchšie úlohy. Osvojené vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať 

ani s pomocou učiteľa. 

 

Klasifikácia predmetov telesná a športová výchova  

Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove a telesnej výchove 

sa považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej 

gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti 

vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo 

neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za 

základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú: 

oo) posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu 

telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 



pp) rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka, 

qq) proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených učiteľom 

a realizovaných na jednotlivých školách. 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe dlhodobého 

sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a 

tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i mimoškolskej záujmovej 

telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne 

v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, 

telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických 

a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ pomocné 

posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa na danej 

škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas vyučovania 

využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a 

pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch sa klasifikujú podľa kritérií uvedených 

v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. Žiakovi, ktorý na základe 

lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť obsahu vyučovania za 

klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie „oslobodený/oslobodená“. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových 

zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má 

stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Angažuje sa v aktivitách na 

vyučovacej hodine a v športových činnostiach v čase mimo vyučovania. Je disciplinovaný, kreatívny 

a dobre pripravený na vyučovanie. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 

osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú 

výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a disciplinovaný. Na 

vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri 

osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje 

záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa samostatne do činností v rámci 

hodiny a nezapája sa do športových činností mimo vyučovania. V príprave na vyučovanie sa 

vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené absencie na pohybových aktivitách vo vyučovacích 

hodinách. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam ľahostajný a pri 

osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má individuálne predpoklady. 

Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí. Je neaktívny, veľmi 

slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť 

vyučovania. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, 

ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine. Jeho 

pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. 

Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene vynecháva vyučovanie. 

 



Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti odborné vzdelávanie 

 

Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania (ekonomika, 

podnikanie, manažment, marketing, účtovníctvo, právna náuka, podnikateľská komunikácia, 

psychológia a sociológia práce a hospodárska geografia) 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa 

v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov 

stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

rr) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

ss) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické 

činnosti, 

tt) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,  

uu) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

vv) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

ww) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

xx) dodržiavanie stanovených termínov, 

yy) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického 

prejavu, 

zz) kvalita výsledkov činnosti, 

aaa) osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického 

vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre 

príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 

ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 

celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 

motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, 

zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 

a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne 

študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 

ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 

v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 

činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. 

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné 

texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované 

intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za 



pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických 

a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 

učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie 

nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených 

vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. 

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa 

vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má 

spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie 

žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými 

osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať 

požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní 

osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi 

závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 

podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. 

V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné 

nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania a voliteľných 

predmetov (administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty, cvičná firma, aplikované 

účtovníctvo, právo pre podnikateľov, personalistika, aplikovaná informatika, podnikateľská 

etika, matematické a ekonomické výpočty) 

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa 

v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov 

stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

bbb) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

ccc) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické 

činnosti, 

ddd) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,  

eee) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

fff) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

ggg) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

hhh) dodržiavanie stanovených termínov, 

iii) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického 

prejavu, 

jjj) kvalita výsledkov činnosti, 

kkk) osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického 

vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre 

príslušný ročník štúdia. 



Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 

ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 

celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 

motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, 

zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 

a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne 

študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, 

ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, 

v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické 

činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. 

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez 

podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné 

texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované 

intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za 

pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických 

a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 

učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie 

nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených 

vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. 

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa 

vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má 

spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie 

žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými 

osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať 

požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní 

osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi 

závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 

podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. 

V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné 

nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
 

Kritéria pre hodnotenie a klasifikáciu v predmete Administratíva a korešpondencia 

 

Hodnotenie odpisov  

Pri hodnotení odpisov sa postupuje podľa pravidiel Medzinárodnej federácie pre spracovanie 

informácií INTERSTENO. 

Hodnotenie výkonu rýchlosti a presnosti písania na PC v priebehu a na konci 1. ročníka 



 

Hodnotenie výkonu rýchlosti a presnosti písania na PC v priebehu a na konci 2. ročníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie výkonu rýchlosti a presnosti písania na PC v priebehu 3. a 4. ročníka 

 

 

 
 

Známku pri hodnotení výkonu ovplyvňuje rýchlosť aj presnosť. Pri rozličných známkach z rýchlosti a 

presnosti sa výsledná známka stanoví podľa toho kritéria, ktoré je hodnotené horším stupňom. 

Mesiac 

Minimálny počet úderov za minútu na známku 

výborný chválitebný dobrý dostatočný 

január 

február 

marec 

apríl 

máj 

jún 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

85 

90 

105 

115 

125 

135 

70 

75 

90 

100 

110 

120 

55 

60 

70 

85 

95 

105 

Percento chýb  

s korektúrou bez korektúry 
Známka 

0,00 – 0,15 

0,16 – 0,30 

0,31 – 0,45 

0,46 – 0,60 

0,61 a viac 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 a viac 

  výborný 

  chválitebný 

  dobrý 

  dostatočný 

nedostatočný 

Percento chýb  

s korektúrou bez korektúry 
Známka 

0,00 – 0,15 

0,16 – 0,30 

0,31 – 0,45 

0,46 – 0,60 

0,61 a viac 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 a viac 

  výborný 

  chválitebný 

  dobrý 

  dostatočný 

nedostatočný 

Mesiac 

Minimálny počet úderov za minútu na 

známku 

výborný chválitebný dobrý dostatočný 

   september 

   október 

   november 

   december 

   január 

   február 

   marec 

   apríl 

   máj 

   jún 

150 

150 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

180 

180 

135 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

165 

165 

120 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

150 

150 

105 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

135 

135 

Mesiac 

Minimálny počet úderov za minútu na známku 

výborný chválitebný dobrý dostatočný 

september 
až jún 

180 165 150 135 

Percento chýb  

s korektúrou bez korektúry 
Známka 

0,00 – 0,15 

0,16 – 0,30 

0,31 – 0,45 

0,46 – 0,60 

0,61 a viac 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 a viac 

  výborný 

  chválitebný 

  dobrý 

  dostatočný 

nedostatočný 



Bezchybné práce pri nesplnení limitu rýchlosti možno hodnotiť podľa individuálneho posúdenia 

známkou o jeden stupeň lepšou.  

Hodnotenie a klasifikácia písomností: 

Kritériá hodnotenia 

 požiadavky na obsah 

 formálna úprava 

 estetická úroveň 

 jazyková správnosť 

 presnosť a technická správnosť, STN 

 

Hodnotenie písomností závisí od závažnosti chýb. 

 malé chyby - 1 trestný bod (príliš nerovnomerný pravý okraj listu, neobratnosť v štylizácii, 

ponechanie jednohláskových predložiek a spojok na konci riadka atď.) 

 stredné chyby - 2 trestné body (napr. nesprávne umiestnenie dopravných a doručovacích 

údajov, alebo ich neuvedenie; nesprávne napísané PSČ, interpunkčné znamienko za 

pozdravom, nedodržanie STN pri písaní textových a číselných údajov, dátumov, telef. čísla a 

pod.) 

 veľké chyby - 5 trestných bodov (napr. nesprávne poradie údajov v adrese, vynechanie časti 

zadania, vo „veci“ uvedený nesprávny druh písomnosti, pravopisná chyba, zámena 

odosielateľa a adresáta, nepochopenie zadania, chýbajúci podpis) 

 

Druhy chýb: 

 vecné chyby (napr. chyby v adrese, v odvolávacích údajoch, zámena odosielateľa s 

adresátom) 

 štylistické chyby (napr. vyjadrovanie v 3. osobe jednotného čísla, nesprávne členenie textu na 

odseky podľa logických   celkov; neprehľadné, dlhé súvetia; opakovanie rovnakých slov, 

používanie nespisovných slov, nevhodné vyjadrovanie pomocu podmieňovacieho spôsobu, 

chýbajúce oslovenie, nevhodná formulácia záverečnej vety, chýbajúci pozdrav atď.)  

 pravopisné a gramatické chyby 

 formálne chyby vznikajú ako dôsledok nedodržania normou stanovenej grafickej úpravy 

textov alebo formálnej úpravy listov 

 

Známkou 1 výborný (0 – 2 trestné body) sa klasifikujú písomnosti, v ktorých sa vyskytujú najviac 2 

malé chyby. Písomnosti sú vzorne upravené podľa STN a sú takmer bezchybné po vecnej, gramatickej 

a štylistickej stránke. 

Známkou 2 chválitebný (3 – 5 trestných bodov) sa klasifikujú písomnosti, v ktorých sú len malé  

chyby, prípadne, najviac jedna stredná chyba. Písomnosť môže mať menšie odchýlky od 

normalizovanej úpravy, nie dosť presnú štylizáciu a malé jazykové chyby. 

Známkou 3 dobrý (6 – 8 trestných bodov) sa klasifikujú písomnosti, v ktorých sa vyskytujú technikcé 

chyby (neoprávnené chyby písania textových a číselných údajov), nápadnejšie odchýlky od 

normalizovanej úpravy, nejasná štylizácia, jazykové chyby a chyby v estetickej úprave písomnosti. 

Známkou 4 dostatočný (9 – 11 trestných bodov) sa klasifikujú písomnosti, v ktorých sú veľké 

odchýlky od STN a kvôli chybám by sa takýto list mohol v praxi použiť len s výhradami. 

Známkou 5 nedostatočný (12 a viac trestných bodov) sa klasifikujú písomnosti, ktoré sa jednoznačne 

vyznačujú neznalosťou formálnej úpravy a obsahujú veľa chýb závažného charakteru; písomnosť by 

sa v praxi nedala vôbec použiť. 

 

11. Hodnotenie a klasifikácia správania 

Pri hodnotení a klasifikácii správania žiakov pedagogickí zamestnanci postupujú v súlade so 

Školským poriadkom pre žiakov denného štúdia. Pri ukladaní výchovných opatrení zachovávajú 

postupnosť, pričom za priestupok môže byť žiakovi uložené len jedno z výchovných opatrení. 



 
Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku 

a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv 

a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít 

súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch 

prihliada na zdravotný stav žiaka.  

Správanie žiaka sa klasifikuje  

Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších 

vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania 

v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.  

Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského 

poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami 

spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo 

sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. 

Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči 

školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa 

klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám 

spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. 

Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami 

školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými 

normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo 

ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. 

Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.  

Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným predpisom 

neklasifikuje zo správania. 

 

12. Opatrenia vo výchove 

POCHVALA A INÉ OCENENIE 

 

Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú 

svedomitú prácu, výrazné prejavy správania, ktoré pozitívne ovplyvňujú sociálnu klímu v triede a v 

škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, riaditeľka. Návrhy na udelenie pochvaly 

alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje na 

zhromaždení  

triedy. 

Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená napr. za : 

a) výrazné zlepšenie prospechu, 

b) výbornú dochádzku do školy, 

c) reprezentáciu školy, 

d) činnosť v prospech triedy nad 

rámec svojich povinností. 

Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená napr. za: 

 

a) výborný prospech a príkladný prístup k štúdiu, 



b) úspešnú reprezentáciu školy na úrovni samosprávneho kraja a na vyššej úrovni, 

c) činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností, 

d) nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou. 

 

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY 

 

Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia 

voči 

školskému poriadku,  

zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo 

ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne: 

a) napomenutie od triedneho učiteľa, 

b) pokarhanie od triedne ho učiteľa, 

c) pokarhanie od riaditeľa 

 

Závažnosť priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny učiteľ a 

navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcim, výchovným poradcom a vedením školy. O udelených 

opatreniach informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. 

 

1. Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za jednorazové porušenie školského poriadku a to: 

a) neskorý príchod na vyučovanie, 

b) dva zápisy v triednej knihe alebo ústnu sťažnosť kolegov prednesenú na pedagogickej rade, 

c) neprezutie sa v priestoroch školy, 

d) neplnenie si povinnosti týždenníkov, 

e) iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, 

f) úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny žiakom, 

g) nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľom alebo spolužiakom, 

h) jednu neospravedlnenú hodinu 

 

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje za: 

a) za opakujúce sa priestupky v bode 1, 

b) nerešpektovanie pokynov učiteľov a zamestnancov školy , 

c) za porušenie zákazu používať mobilný telefón a iné prostriedky IKT počas vyučovacej hodiny (po 

prvom upozornení), 

d) za dve až päť neospravedlnených hodín  

 

3. Pokarhanie od riaditeľa školy  sa udeľuje za: 

a) priestupky v bode 2 ak nenastala náprava ani po udelení pokarhania od triedneho učiteľa, 

b) použitie alkoholických nápojov alebo prítomnosť žiaka na vyučovaní pod vplyvom alkoholu a 

iných omamných látok  

c) podvádzanie, fajčenie, útek z vyučovacej hodiny, 

d) svojvoľné opustenie školy, čo bude automaticky považované ako neospravedlnená hodina 

e) úmyselné poškodzovanie školského zariadenia, vandalizmus, 

f) za šesť až sedem neospravedlnených hodín  

 

Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám 

spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti: 

 podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

 vylúčenie zo štúdia 

 

4. Podmienečné vylúčenie zo štúdia sa udeľuje za: 

a) opakujúce sa priestupky v bode 3, 

b) krádež, 

c) šikanovanie a vydieranie, 



d) prinášanie do školy alebo na podujatia organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a 

učiteľov (zbrane, drogy, alkohol a pod.), 

e) spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy, 

f) neklasifikovanie v jednom alebo viacerých predmetoch, 

g) poškodzovanie dobrého mena vyučujúceho, rodičov svojich spolužiakov a školy. 

 

5. Vylúčenie zo štúdia ak sa žiak v lehote podmienečného vylúčenia dopustí ďalšieho závažného 

previnenia, riaditeľka školy ho vylúči zo štúdia za: 

a) nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení, 

b) spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, pri ktorom zasahujú orgány činné v 

trestnom konaní, 

c) úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam spolužiakom. 

 

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných 

účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy, môže použiť ochranné 

opatrenia, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ školy bezodkladne privolá : 

 

a) zákonného zástupcu, 

b) zdravotnú pomoc, 

c) policajný zbor. 

 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví 

riaditeľ školy písomný záznam. 

Opatrenie vo výchove, ktorým je podmienečné vylúčenie a vylúčenie možno uložiť žiakovi školy len 

vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov 

odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do 

jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno 

opatrenie vo výchove. 

 

Pred uložením opatrenia vo výchove treba previnenie žiaka objektívne prešetriť, nevylučuje sa 

individuálny prístup pri hodnotení každého prípadu. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného 

alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka. 

 

Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. 

uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľka zákonnému zástupcovi žiaka písomne. 

Uloženie opatrenia vo výchove sa oznamuje žiakovi pred kolektívom triedy. 

 

3. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA 

 

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a 

ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, Ľudských práv a 

práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít 

súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch 

prihliada na zdravotný stav žiaka. 

 

Správanie žiaka sa klasifikuje podľa týchto kritérií: 

 

Stupňom 1 – veľmi dobré 



sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa nim. Dodržiava morálne 

zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť 

menej závažných previnení. 

 

Stupňom 2 – uspokojivé 

a) nemorálne, hrubé a vulgárne vyjadrovanie sa a osočovanie vyučujúcich  

b) falšovanie , prepisovanie lekárskeho potvrdenia príp. podpisu lekára, 

c) zásahy do školských dokumentov, prepisovanie resp. dopisovanie známok do klasifikačného hárku, 

d) tvorba stránok s obsahom poškodzujúcim meno školy (zamestnancov, študentov), 

e) prenášanie nevhodných súborov cez sieť (stránky propagujúce sex, drogy, násilie....), 

f) poškodzovanie mena školy a zamestnancov na verejnosti a sociálnych sieťach,  

g) opakovaný priestupok po pokarhaní riaditeľom školy, 

g) počet neospravedlnených hodín má osem – pätnásť. 

 

Stupňom 3 – menej uspokojivé 

a) ak sa žiak dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku, 

b) ak sa aj po udelení 2. stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči 

morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, 

c) ak žiak porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov, 

d) počet neospravedlnených hodín má šestnásť – dvadsaťpäť. 

 

Stupňom 4 – neuspokojivé 

a) ak je správanie žiaka v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, 

b) ak žiak výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších 

osôb, 

c) ak sa dopustí závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov, 

d) krádež, 

e) ublíženie na zdraví inej osobe, 

f) počet neospravedlnených hodín má viac ako dvadsaťšesť. 

 

13. Komisionálne skúšky 

Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak 

a) vykonáva rozdielovú skúšku, 

b) je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu 

klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo 

dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje 

riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej 

štátnej správy v školstve, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) vykonáva opravné skúšky, 

f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

h) koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka 

na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách, 

i) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 

j) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 



k) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní, 

l) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie. 

Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku v riadnom 

termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov 

skúšky podľa ods. 1 písm. b). 

Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len 

v prvom polroku je nedostatočný, alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný 

najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa 

ods. 1 písm. e). 

Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto 

programov. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo 

prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa 

odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku 

stupňom prospechu nedostatočný. 

Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte 

nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľ školy. 

Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ školy. 

Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z 

 predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ skúšajúceho učiteľa, ktorým je 

spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, 

 prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací 

predmet. 

Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre 

klasifikáciu žiaka konečný. 

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre 

deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický 

zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú 

správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka. Písomná 

správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje 

 údaje identifikujúce žiaka, 

 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

 návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka. 

 

 

11.   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA   
  ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je účinným nástrojom zabezpečenia 
harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša 
škola využíva štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie 
zamerané na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie poskytuje podklady pre 
rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly sa zameriava hlavne na celkový priebeh výchovno-



vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia 
plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným 
materiálno-technickým vybavením, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie 
didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej 
poradkyne, činnosť hospodárky. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy sú 
použité nasledujúce metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie), 

 Rozhovor, 

 Hodnotenie výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 
zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy 
a pod). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“), 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 
 

11.1.   Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
 
1. Hodnotenie vykonáva riaditeľ jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roku, t.j. do 31. 8. 

kalendárneho roka. 
 

2. Hodnotia sa len PZ, s výnimkou začínajúceho PZ,  ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý 
školský rok, resp. bol v pracovnom pomere počas školského roka minimálne v čase  vyučovania, 
t. j. od 1. 9. do 30. 6. kalendárneho roka.  
 

3. Hodnotia sa len OZ, s výnimkou začínajúceho OZ, ktorí u zamestnávateľa odpracovali celý 
predchádzajúci kalendárny rok. 

 
4. Hodnotiacim obdobím je obdobie od  1. 9. do 31. 8. kalendárneho roka    
 
5. PZ a OZ hodnotia 
 a) uvádzajúci PZ a uvádzajúci OZ začínajúceho PZ a začínajúceho OZ 
 b) riaditeľ školy zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti 
 c) riaditeľa školy hodnotí zriaďovateľ školy, alebo osoba ním poverená zamestnanec 
 
6. V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. zamestnávateľ hodnotí 

a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 
-  motivácia žiakov k učeniu 
-  vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovnovzdelávacích  
   výsledkov žiakov 
-  rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania  
   žiakov, logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti 
-  rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť,  
   sebahodnotenie, sebaúctu 
-  rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a  
   spravodlivosť  
-  prínos pre zamestnávateľa- propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, 
   spolupráca s rodičmi, inými organizáciami 
-  organizovanie mimoškolských aktivít  
 

a) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 
-  rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti  
-  individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania  
   a zdravotného stavu 
- práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi 
- dodržiavanie a využívanie pracovného času 
- plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve  
- dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi 



- správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie 
 

b) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 
-  využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce 
-  spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných  
    programov 
- zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia  
- vykonávanie špecializovaných činností 
- vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v školskej integrácii  
- iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovnovzdelávacieho  
   procesu 
- zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií 

 
c) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ alebo OZ 

- rozpoznanie individuálnych výchovnovzdelávacích potrieb žiakov 
- stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu  
  vzdelávania   
- tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok  
- absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu  
  kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia 
- uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti 
- zvyšovanie svojho právneho vedomia  

 
7. U vedúcich PZ  riaditeľ /zriaďovateľ/  hodnotí 

-  kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej práce 
- ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na    

predpisy platné pre rezort školstva 
- využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných 

zdrojov  
- dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu 
- manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre 

zamestnancov) 
 

8. O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam. Záznam sa vyhotovuje v troch 
exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa založí do 
osobného spisu zamestnanca. 

 
9. Jednotlivé kritériá zamestnávateľ hodnotí počtom bodov v rozpätí od 0 do 4 s pridelením 

nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov  
a) 0 bodov – nevyhovujúco 
b) 1 bod – čiastočne vyhovujúco 
c) 2 body – štandardne 
d) 3 body – veľmi dobre 
e) 4 body – mimoriadne dobre 

 
10. Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov zamestnancom 

v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver hodnotenia 
zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom 
a) 0%-10% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - nevyhovujúce výsledky 
b) 11%-30% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - čiastočne vyhovujúce výsledky 
c) 31%-60% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - štandardné výsledky 
d) 61%-90%  - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - veľmi dobré výsledky 
e) 91%-100% - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - mimoriadne dobré výsledky 

 
 

11.2. Metódy a formy kontrolnej činnosti 
 
Metódy a formy kontrolnej činnosti: 
Kontrola účasti, hospitačná činnosť, sledovanie dosiahnutých výsledkov (klasifikačné porady), 
vyhodnocovanie súťaží, didaktické testy, hodnotenie ukazovateľov obsiahnutých v maturitných 



výkazoch (počty žiakov a priemerné výsledky), účasť v tímovej práci pedagogického kolektívu, tvorba 
a sprístupňovanie učebných pomôcok kolegom, mimo vyučovacia a mimoškolská činnosť, výkaz 
aktivít členov predmetovej komisie. 
 
 
 

12.     VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY ŠKOLY  
 
Kontrolná činnosť riaditeľa, ostatných vedúcich zamestnancov školy  a riaditeľom poverených 

zamestnancov je jedným zo základných prostriedkov spätnej väzby, ktorý umožňuje zisťovať úroveň 

výsledkov výchovy a vzdelávania, plnenie zámerov koncepčného rozvoja školy, plnenie úloh 

krátkodobého ročného plánu práce školy. Zároveň umožňuje prijímať účinné opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov, prípadne korigovať operatívne postup pri ich plnení.  

 

Cieľom kontrolnej činnosti riaditeľa školy je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch 

práce pedagogických a ostatných zamestnancov školy a pri zistení nedostatkov prijatie opatrení, 

ktoré vedú k ich odstráneniu.  

Podrobnejšie je systém vnútroškolskej kontroly popísaný v samostatnom dokumente školy 

s konkrétnymi úlohami. 

 

 

12.1. Ciele vnútroškolskej kontroly 
 

- Vytvorenie optimálnych podmienok na zabezpečenie plynulého a kvalitného výchovno-

vzdelávacieho procesu a neustále skvalitňovanie tohto procesu 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu formou plánovaných a operatívnych hospitácií. 

- Zistenie/zabezpečenie objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov a diferencovaný prístup 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov a objektívnosť hodnotenia. 

-  Dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, učebných osnov, vzdelávacích, tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov. 

- Zabezpečovanie úrovne osvojovania si kľúčových kompetencií, využívanie aktivizujúcich metód a 

foriem práce učiteľmi.  

- Zisťovanie/zabezpečovanie prehľadu o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov.  

- Zabezpečenie dodržiavania pracovnej disciplíny (organizačného, pracovného, vnútorného, 

rokovacieho poriadku), tvorbu školských projektov.  

- Zabezpečovanie správneho vedenia pedagogickej dokumentácie.  

- Zabezpečovanie dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických opatrení 

(vedenie evidencie o frekvencii úrazov a ich hlavných príčin, prijímať opatrenia a kontrolovať ich 

plnenie).  

 

Zameranie kontrolnej činnosti  riaditeľa 

- Plnenie štátneho a školského vzdelávacieho programu školy a dodržiavanie učebných osnov 

a tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

- Úroveň a kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti so zvýšenou pozornosťou na študentov 

s individuálnym učebným plánom. 

- Hodnotenie a klasifikácia žiakov. 

- Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky. 

- Dokumentácia triednych kníh a triednych výkazov. 

- Realizácia projektov. 

- Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov 

školy a úloh stanovených na pracovných poradách a zasadnutiach pedagogických rád. Plnenie 



prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov. 

- Zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy (šetrné a 

hospodárne zaobchádzanie s majetkom školy, učebnými pomôckami, energiami) 

- Dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov.  

- Výchovné poradenstvo oblasť koordinátora prevencie.  

- Dodržiavanie BOZP, PO, CO, čistota a údržba školy, materiálno - technické vybavenie školy. 

- Zabezpečenie efektívneho a plynulého chodu školy.  

- Zavádzanie modernizačných prvkov a inovačných stratégií do vyučovania. 

- Analýza a hodnotenie práce školy z hľadiska jej možnosti zdokonaľovať sa.   

- Pracovná disciplína zamestnancov školy (príchody a odchody na pracovisko, dodržiavanie 

pracovného času, času vyučovacích hodín, prestávok, nástupov na výkon dozornej činnosti. 

 

 

12.2. Formy a prostriedky vnútro školskej kontroly  
 

Hlavné metódy - metódy analytického porovnávania, pozorovanie, verbálne metódy, analýza 

dokumentov, dotazníky, rozhovory,  

Prostriedky - hodnotiace záznamy, kontrolné záznamy, testy, ankety, dotazníky (pre žiakov, 

zamestnancov a rodičov ), priebežná kontrola 

 

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly /riaditeľa, zástupca riaditeľa, alebo riaditeľom 

poverenej osoby/ 

 

-  Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, plnenie cieľov v jednotlivých  

predmetoch, využívanie DT vo vyučovacom procese.  

- Kontrola plnenia učebných osnov jednotlivých predmetov, dodržiavania tematických  

výchovno-vzdelávacích plánov vyučujúcich jednotlivých predmetov. 

- Rozbor žiackych písomných prác.  

- Starostlivosť o slabo prospievajúcich žiakov a neprospievajúcich žiakov.  

- Kontrola a rozbor pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť správnosť  

zápisov).  

- Kontrola žiakov a učiteľov v rešpektovaní psychohygienických požiadaviek, relaxačné a 

telovýchovné prestávky.   Dodržiavanie rozvrhu hodín a prestávok.  

- Kontrola klasifikácie a hodnotenia žiakov.  

- Kontrola práce triedneho učiteľa a náplne triednických hodín.  

- Účasť na zasadnutiach metodických združení, predmetových komisií. Analýza  

a vyhodnotenie práce MZ.  

- Účasť na stretnutiach pedagogických zamestnancov so zákonnými zástupcami žiakov.  

Kontrola vykonávania pedagogického dozoru nad žiakmi, dochádzky.  

- Kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodržiavania zásad BOZ a PO.  

- Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, učiteľmi, externými zamestnancami a  

ostatnými zamestnancami školy.  

- Kontrola dodržiavania legislatívy, školského poriadku školy ako aj ostatných  

vnútorných predpisov zamestnancami školy.  

-  Výsledky autoevalvácie, vnútorného auditu školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti.  

-  Kontrola nepedagogických zamestnancov - dodržiavanie stanovenej náplne práce,  

pracovného času, hospodárenie, kvalita vykonávaných činností. 

 


