
Základná škola s materskou školou Nitrica 

 

Kritériá na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

 

V školskom roku 2020/21 budeme hodnotiť žiakov podľa metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy, 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. Pedagogická rada sa  dohodla na hodnotení a klasifikácii predmetov nasledovne:  

Štátny vzdelávací program: 

1. - 4. ročník:   slovné hodnotenie absolvoval/neabsolvoval – Náboženská výchova, Etická 

výchova  

1. - 4.  ročník:        klasifikované hodnotenie predmetov – všetky ostatné predmety vrátane výchovných 

predmetov 

5 .- 9. ročník:      slovné hodnotenie absolvoval/neabsolvoval – Náboženská výchova, Etická 

výchova 

5. - 9. ročník:        klasifikované hodnotenie predmetov – všetky ostatné predmety vrátane výchovných 

predmetov 

Inovovaný školský vzdelávací program: 

1. ročník:     slovné hodnotenie absolvoval/neabsolvoval – Funkčná gramotnosť 

1. a 2. ročník:  slovné hodnotenie absolvoval/neabsolvoval – Anglický jazyk    

 

Hodnotiaca stupnica: 

100% - 90% = 1 

  89% - 75% = 2 

  74% - 50% = 3 

  49% - 25% = 4 

  24% -  0%  = 5 



Zásady hodnotenia 

(1) Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, 

korekčnú a motivačnú funkciu.  

(2) Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa 

spôsob a výsledok hodnotenia.  

(3) Hodnotenie žiaka na našej škole budeme vykonávať klasifikáciou a slovne. O spôsobe hodnotenia 

jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní a schválení v 

pedagogickej rade dňa 4.9.2018. 

(4) Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi 

stupňami.  

(5) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: priebežné 

hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, celkové 

hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, 

zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 

(6) V procese  hodnotenia  učiteľ  uplatňuje  primeranú  náročnosť,  pedagogický  takt  voči žiakovi,   

rešpektuje  práva  dieťaťa  a humánne  sa  správa  voči  žiakovi.  Predmetom hodnotenia vo 

výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích 

predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové 

kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok 

pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

(7) Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:  

a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,  

b) požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,  

c) učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.  

(8) Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť  

ich využívať v oblastiach:   

a) komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,  

b) čitateľskej gramotnosti,  

c) jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,  

d) digitálnych kompetencií,  

e) matematickej gramotnosti a prírodných vied,  

f) sociálnych kompetencií,  

g) multikultúrnych kompetencií,  



h) manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,  

i) umeleckých a psychomotorických schopností,  

j) analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,  

k) osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,  

l) kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného 

prostredia a etických princípov.  

 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

(1) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a)   sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,  

b)   sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

c)  rôznymi   druhmi   skúšok   (písomné,   ústne,   grafické,   praktické,   pohybové) a 

didaktickými  testami;  uplatňuje  aj  metódy  menej  riadené  (referáty,  denníky, projekty, 

sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o 

jeho výkone, 

 d )    analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

e)  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, 

f)     rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.  

(2) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

(3) Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených 

prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky 

hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k 

nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

(4) Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 

archivuje do konca príslušného školského roka.  

(5) Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ s 

triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len jednu 

skúšku uvedeného charakteru.  

(6) Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka.  



(7) Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:  

a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,  

b) známky alebo percentuálne hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické 

práce, praktické práce, pohybové činnosti,  

c) posúdenie prejavov žiaka podľa čl. 1 ods. 8. Metodického pokynu č.. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka. 

          Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Dôsledne budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

V prípade dlhodobejšieho dištančného vzdelávania  budeme postupovať podľa platných usmernení 

Ministerstva školstva SR. 

 

 

 

 

 

 

 

          ...................................... 

Nitrica 4. 9.2020            Mgr. Dana Vážanová 

         poverená riadením školy  


