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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

 

hodnotenie žiakov známkou, percentuálne hodnotenie, písomné testy, ústne odpovede, hodnotenie 

podľa hodinovej dotácie, stanovenie výslednej známky 

 

Téma stretnutia : Hodnotenie výučby na odborných predmetoch. 

 

Pedagogický klub Technikov na stretnutí podrobne analyzoval hodnotenie výučby na odborných 

predmetoch nasledovne: 

- Známkou 

- Percentuálnym hodnotením 

- Testami 

- Ústnym skúšaním 

- Prezentáciami, referátmi, projektami žiakov, aktivitou žiakov 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

Žiak je hodnotený známkami alebo percentuálne, výsledné hodnotenie je vždy vyjadrené známkou.  

 Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. Nie je nijaké obmedzenie medzi 

rozdielnymi známkami v prvom a druhom polroku. 

  Vyučujúci zapisuje známky do IZK  priebežne 

  Písomné testy môžu byť:  čiastkové - 5 – 10 minút, z tematického celku - 10 – 30 minút,  

polročné - 40 a viac minút.  Žiak musí byť klasifikovaný z každého tematického celku 

priebežne (písomne alebo ústne). Ak sa ohlásenej tematickej písomnej práce nemôže z 

vážnych dôvodov zúčastniť, musí ju absolvovať v náhradnom termíne, inak nemôže byť 

klasifikovaný. O náhradnom termíne rozhodne vyučujúci. Ku každej známke sa nastavuje 

príslušná váha známky. Väčšiu váhu majú známky z ústnych odpovedí, testov a písomných 

prác, než prezentácie, referáty a známky za aktivitu. 

 

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: 

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

definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich, 

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

činnosti, 

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

úloh, schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, 

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

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

f) dodržiavanie stanovených termínov,  

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

prejavu,  

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického 

vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

V rámci diskusie sme podrobne zhodnotili klasifikáciu žiaka: 

stupňom 1 – výborný, stupňom 2 – chválitebný, stupňom 3 – dobrý, stupňom 4 – dostatočný 

a stupňom 5 – nedostatočný. 

 

Pri hodnotení testov a písomných prác vychádzame zo systému bodovania. Súhrnný počet bodov 

odráža percentuálne zvládnutie vedomostí a jemu zodpovedá príslušná známka.  

Stupnica:  

100% - 90% 1 89% - 75% 2 74% - 50% 3 49% - 30% 4 29% - 0% 5. 

 



13. Závery a odporúčania: 
Podmienky stanovenia známky  

1. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: ~ Známky z ústnej odpovede ~ Známky 

za písomné práce ~ Posúdenie ďalších faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho 

školský výkon.  

2. Klasifikácia sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné obdobie. Vyjadruje 

schopnosti, zručnosti žiaka, kvalitu jeho práce a vynaložené úsilie. Prihliada sa na 

systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je 

zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať. Klasifikácia je plne v kompetencii 

vyučujúceho, pričom uplatňuje primeranú náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho 

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

rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, 

motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravej 

sebarealizácie žiaka. Pri klasifikácii dodržiava ustanovenia tohto klasifikačného poriadku a 

metodického usmernenia MŠVVaŠ SR, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie 

žiakov SŠ. 

 3. Pre stanovenie polročnej / koncoročnej / známky má byť žiak vyskúšaný:  

a) V predmetoch s 1 hodinovou týždennou dotáciou minimálne dvakrát za polrok ústne, 

písomne, alebo prakticky. Z toho aspoň raz skúšaný ústne.  

b) V predmetoch s 2 hodinovou týždennou dotáciou minimálne trikrát za polrok z toho aspoň 

raz ústne  

c) V predmetoch s 3 hodinovou dotáciou minimálne štyrikrát, z toho aspoň raz ústne. 

d) Vo 4. ročníku možno počet známok v II. polroku znížiť o jednu, ale musí byť zachovaná 

ústna odpoveď.  

e) V prvom a druhom ročník/študijný odbor Učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo/odborná prax je súčasťou predmetu pedagogika a známka za pedagogický 

denník a metodický zásobník je podmienkou klasifikácie predmetu. 

 f) V prípade, že žiak nemá dostatočný počet známok a nie je možné ho vyskúšať v riadnom 

termíne pre zlú dochádzku a dôvody jeho zlej dochádzky sú dokázateľne na strane žiaka, 

učiteľ žiaka neklasifikuje. Pedagogická rada určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie 

náhradný termín tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení klasifikačného obdobia. f) V prípade, že žiak nemá dostatočný počet známok (podľa 

písm. a – d ) a nie je možné ho vyskúšať v riadnom termíne pre zlú dochádzku a dôvody zlej 

dochádzky sú objektívne (napr. zlý zdravotný stav žiaka) vyučujúci sa snaží o uzavretie 

klasifikácie.  

g) Vo výnimočných prípadoch (vysoký počet zameškaných hodín, nemožnosť žiaka 

vyskúšať) vyučujúci žiaka neklasifikuje. Pedagogická rada určí na jeho vyskúšanie a 

klasifikovanie náhradný termín tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch 

mesiacoch po skončení daného klasifikačného obdobia. 4. Frekvencia skúšania Vyžaduje sa, 

aby žiak mal v každom predmete minimálne 1 známku za každý štvrťrok. 
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