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3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

3.1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov.  Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Naša škola je svojím zameraním 

špecifická, sústreďuje sa na rozvoj športovo talentovaných detí, preto aj pri hodnotení 

zohľadňujeme potreby našich žiakov. Učitelia pravidelne sledujú pokroky svojich žiakov, 

ktoré  aj morálne oceňujú. 

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, 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 učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 

výkon.  

Pri klasifikovaných predmetoch žiaci môžu byť na vyučovacích hodinách hodnotení 

priebežne známkami alebo percentuálne. Hodnotenie na konci polroka sa uvádza v 

známkach podľa platného školského zákona. Percentuálne hodnotenie musí mať aj 

priebežne svoj ekvivalent v známke. Na začiatku každého klasifikačného obdobia musia byť 

žiaci informovaní vyučujúcim o spôsobe hodnotenia. Všetky klasifikované predmety sa 

hodnotia aj slovne ako aktuálny výkon žiaka, v ktorom učiteľ zhodnotí klady a vysvetlí 

nedostatky. Percentuálne hodnotenie sa využíva pri priebežnom hodnotení žiaka a pri 

hodnotení jeho celkového prospechu za dané obdobie. V závere jednotlivých klasifikačných 

období sa žiak hodnotí známkou v zmysle ods. 5 § 55 školského zákona. Žiaci musia byť 

oboznámení so stupnicou hodnotenia pre každý predmet. Jednotlivé predmetové komisie 

zápisnične stanovia platnú klasifikačnú stupnicu, ktorá zohľadňuje špecifické podmienky 

daného predmetu. Túto, predmetovou komisiou schválenú stupnicu uplatňujú všetci 

vyučujúci daného predmetu. Vyučujúci na začiatku školského roka oboznámia žiakov a 
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triedni učitelia na prvom rodičovskom aktíve oboznámia rodičov s platnými stupnicami pre 

jednotlivé predmety. Žiak má právo na príslušnú známku, ktorá zodpovedá percentuálnemu 

výkonu. Vyučujúci na jednej strane je povinný riadiť sa stupnicou určenou predmetovou 

komisiou, na druhej strane sa mu neodopiera právo pri komplexnom hodnotení žiaka posúdiť 

aj iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na hodnotenie žiaka. Žiak je povinný absolvovať 

povinné aktivity. 

Vo všeobecnosti žiaci počas klasifikačného obdobia sú hodnotení: 

1. z písomných prác: 

- krátke písomné previerky (v trvaní maximálne 20 minút) 

- tematické previerky 

- predpísané písomné práce 

- štvrťročné písomné práce 

2. z ústnych odpovedí  

3. z iných aktivít rozvíjajúcich samostatnú a tímovú prácu žiakov (samostatné a tímové 

projekty, prezentácie, referáty, získavanie a spracovanie informácií, praktické činnosti s 

výsledným produktom), 

4. školské a mimoškolské činnosti podporujúce rozvoj kompetencií žiaka v oblasti 

súvisiacej s daným vyučovacím predmetom (súťaže, školský časopis, školské projekty, a 

pod.) 

 

Hodnotenie predmetov je nasledovné – toto hodnotenie býva každoročne prerokované a 

schvaľované na pedagogickej rade:  

Z povinných predmetov sa neklasifikujú známkou: etická výchova, náboženská výchova, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, športová príprava a cvičenia zo slovenského jazyka. 

Na vysvedčení z týchto predmetov sa uvádza „absolvoval(a)“. Ostatné povinné aj voliteľné 

predmety budú klasifikované známkou. Klasifikácia týchto predmetov je uvedená pri 

osnovách jednotlivých predmetov. 

 

Učiteľ si vedie evidenciu hodnotenia žiaka a zaznamenáva hodnotenia do elektronickej 

žiackej knižky, aby tak poskytol informácie žiakom a jeho zákonným zástupcom. Rodič má 

právo na aktuálne informácie, ktoré sa týkajú výchovnovzdelávacích výsledkov jeho dieťaťa. 

 

Pri hodnotení jednotlivých predmetov vychádzame z metodického pokynu č. 

21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a na základe dohodnutých 

pravidiel klasifikácie jednotlivých predmetov odsúhlasených na zasadnutiach 

jednotlivých predmetových komisií 

 

3.1.1. PK Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra 

 

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra a cvičenia zo slovenského jazyka 

 Žiaci sú v každom  ročníku hodnotení  z vedomostí zo všetkých  3 zložiek, zo 

slovenského jazyka, z literatúry a zo slohu, tak ako je to uvedené v osnovách. 
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Testy zo slovenského jazyka a literatúry sú hodnotené podľa stupnice: 

                                

100% - 90% 1                                                                    

89% -  79% 2                                                                      

78% - 65%  3                                                                      

64% - 50%  4                                                                      

49%  5                                                                      

 

Slohové práce sú hodnotené podľa nasledovných kritérií: 

Zložky hodnotenia: 

Vonkajšia forma - maximum 4 body 

Vnútorná forma - maximum 20 bodov 

                                 Obsah – maximum 4 body 

                                 Kompozícia – maximum 4 body 

                                 Jazyk – maximum 4 body 

                                 Pravopis – maximum 4 body 

                Štylistika – maximum 4 body 

Celkový dojem – maximum 4 body 

Spolu maximum 28 bodov 

Stupnica: 28 b – 25b 1 

                  24b – 21b 2 

                  20b – 16b 3 

                  15b – 11b 4 

                  10b            5 

3.1.2. PK Jazyk a komunikácia – cudzie jazyky 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie je cieľová komunikačná úroveň žiaka 
v jednotlivých ročníkoch. Kritériá klasifikácie sú v súlade s požadovanou úrovňou ovládania 
cudzieho jazyka A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
cudzie jazyky a zodpovedajú náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích 
štandardoch. 

Sledujeme všeobecné sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú 
vo využívaní základných komunikačných zručností. V priebehu klasifikačného obdobia sú 
hodnotené všetky jazykové zručnosti: 

 čítanie s porozumením 

 počúvanie s porozumením 

 písomný prejav 

 ústny prejav: samostatný a tiež rozhovor 

a tiež jazykové prostriedky: 
 slovná zásoba  

 gramatika. 

Spôsob hodnotenia: 
 ústny prejav – známkou a ústnym hodnotením 

 písomný prejav – známkou a bodmi, resp. percentami 
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 stupnica pre testy vyjadrená percentami:     100% - 90%  = 1 

  89% - 80%  = 2 
  79% - 65% = 3 
  64% - 55% = 4 
  54% -   0% = 5 

 
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia  sa okrem známok 

prihliada aj na systematickosť v práci žiaka, na jeho snahu, iniciatívu, ochotu a schopnosť 
spolupracovať počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe  priemeru 
známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa tiež k dôležitosti a váhe 
jednotlivých známok. 

 

3.1.3. PK človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra 

 

Všetky predmety hodnotíme v zmysle Metodického pokynu č.21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov SŠ. 

 Podľa čl.4 ods.3 

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.  

Podľa čl.5 je žiak skúšaný ústne a písomne. 

 Keďže má žiak známkami obsiahnuť učivo celého polroka, vyučujúci rozhodne, koľko 

známok naviac musí dostať napr. za ústnu odpoveď, písomnú prácu, test, projekt, 

prezentáciu, referát,...na základe požiadaviek  školského vzdelávacieho programu. Toto 

a práca žiaka na vyučovacej hodine slúži ako podklad pre súhrnnú klasifikáciu predmetu. 

Pri klasifikácii predmetov vychádzame z vyššie uvedeného Metodického pokynu podľa: 

Čl.8    Klasifikácia predmetov dejepis, geografia a  občianska náuka.  

PK schválila kritériá hodnotenia písomných prác podľa tejto stupnice: 

100% - 90%    známka: 1 

89%  - 75%                     2 

74% - 50%                      3 

49% - 30%                      4 

29%  - 0%                       5 
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3.1.4. PK Matematika a práca s informáciami 

 
HODNOTENIE PREDMETU MATEMATIKA  

 

Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. - Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl , ktorý 

nadobudol účinnosť 1. mája 2011. 

Žiak bude hodnotený priebežne, bude používané sumatívne aj formatívne hodnotenie. 

 

Žiak bude hodnotený klasifikačnými stupňami v predmete Matematika (v rozsahu 

požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu) 

Pri hodinovej dotácii matematiky aspoň tri hodiny týždenne sa v priebehu každého 

polroka zrealizujú didaktické testy na overenie komplexných vedomostí s uzavretými i 

otvorenými úlohami, ktoré budú tvoriť základ klasifikácie žiaka. Uchovávajú sa do konca 

školského roka. 

 

Pri hodinovej dotácii matematiky 4 hodiny, resp. 3 hodiny  týždenne by mal byť žiak 

klasifikovaný v priebehu polroka minimálne trikrát. Písomné skúšanie môže byť doplnené 

ústnym skúšaním žiaka. 

 

Žiak môže vypracovať individuálny alebo skupinový projekt v písomnej alebo 

elektronickej podobe, ktorý bude prezentovať pred triedou. 

Forma hodnotenia projektu: sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakov, hodnotenie učiteľa 

(slovne i bodmi). Hodnotí sa spracovanie a obhajoba projektu (úroveň prezentačných 

zručností) - bodové hodnotenie, slovné hodnotenie a klasifikácia známkou. 

 

Učiteľ oznámi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Hodnotenie 

ústnej skúšky oznámi učiteľ ihneď, výsledok písomnej skúšky resp. projektov, seminárnych 

prác najneskôr do 14 dní.  

Klasifikačná stupnica – vzťah medzi dosiahnutým počtom percent v písomnej 

práci, resp. tematickom teste s otvorenými úlohami a uvedeným postupom riešenia a 

známkou (klasifikačným stupňom): 

 

Úspešnosť        Známka 

100% -  90%  1 

  89% -  75%  2 

  74%  - 50%  3 

  49%  - 30%  4 

 Menej ako 30%  5 

 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok 

získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa na dôležitosť a váhu 

jednotlivých známok. 
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Žiak sa hodnotí komplexne, prihliada sa na systematickosť v práci žiaka, na jeho osobné 

a sociálne kompetencie, ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia 

 
 

 

HODNOTENIE  PREDMETU SEMINÁR Z MATEMATIKY   

 

Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených MŠVVŠ SR Metodický pokyn č. 21/2011 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom 

výstupe. Učiteľ kladne hodnotí vôľové a morálne vlastnosti žiaka ako samostatnosť, 

vytrvalosť, húževnatosť, sebakritičnosť,  kritickosť, sebavzdelávanie a vytvára u žiaka dôveru 

vo vlastné schopnosti. 

 

Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu budú  

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z tematických písomných prác a testov, 

c) známky z vypracovaných seminárnych prác, referátov a projektov, 

d) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon -  

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.  

Žiak bude hodnotený klasifikačnými stupňami  v rozsahu požiadaviek ŠkVP.  

 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom 

klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v predmete seminár z matematiky sa hodnotí v súlade 

s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 

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

f) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh,  

g) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach 

na riešenie problémových úloh, príp. projektov, 

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

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

informačných a komunikačných technológii, 

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

k) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
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l) kvalita výsledkov činnosti, 

m) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

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

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

 

Klasifikačná stupnica - prevod dosiahnutého počtu percent v predpísanej písomnej 

práci, resp. tematickom teste na známku: 

 

Úspešnosť        Známka 

100% - 90%  1 

89% - 75%  2 

74% - 50%  3 

49% - 30%  4 

Menej ako 30% 5 

 
HODNOTENIE  PREDMETU MATEMATIKA PRE VYSOKÉ ŠKOLY 

 

Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených MŠVVŠ SR Metodický pokyn č. 21/2011 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.  

Hodnotenie bude priebežné a bude používané sumatívne aj formatívne hodnotenie 

žiaka. 

 

Žiak bude hodnotený klasifikačnými stupňami  v rozsahu požiadaviek Školského 

vzdelávacieho programu. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia 

v každom vzdelávacom výstupe. Učiteľ bude posudzovať aj faktory a prejavy žiaka, ktoré 

majú vplyv na jeho školský výkon -  prihliadať na systematickosť v práci žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 

a schopnosť spolupracovať, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritičnosť,  kritickosť, 

sebavzdelávanie a vytvárať u žiaka dôveru vo vlastné schopnosti. 

  

Základ klasifikácie budú tvoriť tematické písomné práce a testy, vypracované 

seminárne práce a ich prezentácia pred učiteľom a triedou. Hodnotenie týchto 

prejavov žiaka bude doplnené hodnotením aktivity na vyučovaní a hodnotením 

riešenia problémových a tvorivých úloh, prípadne ústnym skúšaním. 

Žiak bude klasifikovaný minimálne trikrát v každom polroku.  

 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom 

klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

Klasifikačná stupnica - prevod dosiahnutého počtu percent v predpísanej písomnej 

práci, resp. tematickom teste na známku: 
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Úspešnosť        Známka 

100% - 90%  1 

89% - 75%  2 

74% - 50%  3 

49% - 30%  4 

Menej ako 30% 5 

 

Informatika a seminár z informatiky,  Programovanie  

Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. (Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl , ktorý 

nadobudol účinnosť 1. mája 2011) 

Žiak bude hodnotený priebežne, v hodnotení budú zohľadnené: schopnosti efektívne využiť 

nástroje IKT pri praktických cvičeniach, schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie 

samostatne ale aj v skupine žiakov, komunikačné schopnosti a schopnosť argumentovať,  

schopnosti analyzovať  problémy, navrhnúť správny postup riešenia a samotné riešenie, 

schopnosť nájsť a opraviť chyby v riešeniach. 

Žiak môže byť z predmetov INFORMATIKA, SEMINÁR Z INFORMATIKY a 

PROGRAMOVANIE skúšaný ústne, písomne a prakticky. Minimálny počet známok 

v priebehu každého polroka bude:  2 známky – pri hodinovej dotácii jedna hodina týždenne 

a 3 známky pri hodinovej dotácii dve hodiny týždenne a viac. 

Na diagnostiku vstupných a výstupných vedomostí budú využívané projekty, v ktorých sú 

spojené komunikačné a prezentačné schopnosti žiakov, znalosti a zručnosti získané počas 

školského roka.  

V priebehu školského roka budú žiaci realizovať samostatné praktické cvičenia 

a projekty, praktické výstupné testy v jednotlivých aplikačných programoch, pri ktorých 

každý žiak preukáže získané praktické zručnosti. V teoretických častiach predmetu budú 

využité na klasifikáciu písomné práce, testy alebo programátorské rozcvičky. Žiaci budú 

vytvárať projekty a referáty k jednotlivým témam predmetu, ktoré budú prezentované pred 

ostatnými žiakmi v skupine a klasifikované. Žiak vypracuje v každom roku minimálne jeden 

individuálny alebo skupinový projekt, ktorý spája komunikačné a prezentačné schopnosti 

žiaka, jeho prejav a znalosti získané počas školského roka.  

Pri hodnotení projektov sa zohľadňuje spracovanie (forma, obsah, efektívne využitie 

nástrojov IKT) a prezentácia projektu (schopnosť a úroveň prezentačných zručností). Forma 

hodnotenia projektu: sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakov, hodnotenie učiteľa (slovne a 

známkou).  
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Písomné práce, testy a programátorské rozcvičky budú hodnotené bodmi a podľa počtu 

získaných bodov im bude pridelený klasifikačný stupeň podľa uvedenej percentuálnej 

stupnice.  

Percentuálna stupnica: 

Úspešnosť  Známka 

100% -  90% 1 

89%  -   75% 2 

74%  - 50% 3 

49%   -  30% 4 

Menej ako 30% 5 

Na konci klasifikačného obdobia je žiak z predmetu Informatika a Seminár z informatiky 

hodnotený známkou podľa klasifikačnej stupnice. 

 

3.1.5. PK Človek a príroda 

 

Hodnotenie predmetu biológia, cvičenia z biológie a seminár z biológie 

 Na základe metodického  pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl sa hodnotenie a klasifikácia žiakov z predmetu biológia vykonáva podľa 

úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 

– dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný. 

 Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka nemôžu byť znížené na základe 

správania 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. 

Žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok 

každého hodnotenia, 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. 

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. 

Stupnica klasifikácie: 

1 – výborný          100 – 90 % 
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2 – chválitebný     89 – 75 % 

3 – dobrý              74 – 50 % 

4 – dostatočný      49 – 30 % 

5 – nedostatočný   29 – 0 % 

 

        ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE Z FYZIKY, PRAKTÍK Z FYZIKY A 

SEMINÁRA Z FYZIKY 

 

    Systematické  hodnotenie   žiaka  je  súčasťou   výchovno – vzdelávacieho   procesu v 

predmete  fyzika, praktiká z fyziky  a  seminára  z  fyziky . Hodnotí  sa  úroveň   dosiahnutých    

vedomostí a   praktických   zručností   podľa    metodického    pokynu   č . 21/2011 .  Pri   

hodnotení čiastkových výsledkov sa uplatňuje  priebežná  klasifikácia . Na konci každého  

polroka  sa  vykonáva súhrnná  klasifikácia . Uplatňuje  sa   primeraná  náročnosť  a výkony  

žiaka  sa  hodnotia komplexne , pričom sa berie do úvahy vynaložené úsilie žiaka .  

    Podklady  na  hodnotenie   získava  učiteľ  najmä  sledovaním  stupňa  rozvoja  talentu 

individuálnych  predpokladov , sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie , rôznymi druhmi skúšok a konzultáciami .  

    O každom hodnotení vedie učiteľ evidenciu a zaznamenáva výsledky žiaka v priebehu 

školského roka . V priebehu  polroka  je  žiak skúšaný dvakrát pri hodinovej dotácií jedna 

hodina týždenne a trikrát  pri  dvoch  hodinách  týždenne . Okrem toho je žiak skúšaný aj 

písomne a to  podľa  preberaného  učiva . Výsledok  každého  hodnotenia  a  klasifikácie 

oznámi učiteľ  žiakovi  aj  so  zdôvodnením . Ústnu  odpoveď  ohodnotí  ihneď , výsledok 

hodnotenia  písomnej  skúšky  oznámi  a  predloží  k  nahliadnutiu  najneskôr  do 14 dní . 

Písomné  skúšky  učiteľ  rozvrhne  rovnomerne  na  celý  školský  rok . Termín  písomnej 

práce , ktorá trvá viac ako 20 minút oznámi žiakom vopred . 

   Pri   ústnom   aj   písomnom   skúšaní   je   žiak   klasifikovaný   známkou . Známky  sú 

podkladom  pre  súhrnnú  klasifikáciu  predmetu . V klasifikácii  na  konci   klasifikačného 

obdobia  sa  hodnotí  kvalita  práce a učebné výsledky , ktoré žiak dosiahol počas celého 

klasifikačného  obdobia . Stupeň  prospechu  sa  neurčuje na základe priemeru známok , ale 

prihliada sa aj na ich váhu a dôležitosť . 

   Prospech   žiaka  sa  klasifikuje   stupňami : 1 – výborný,  2 – chválitebný,  3 – dobrý,  

4 – dostatočný,  5 - nedostatočný,  pričom   každý   stupeň  je  vyjadrený  percentuálne : 

 

100 -  90 % 

  89 -  75 % 

  74 -  50 %   

  49 -  30 % 

  29 -    0 % 

 

   Pri klasifikácii výsledkov vo fyzike sa hodnotí  kvalita  myslenia, logickosť  a  tvorivosť, 

praktické činnosti pri realizácii experimentov, schopnosť  uplatňovať  osvojené  poznatky 

a zručnosti  pri  riešení  teoretických a praktických  úloh a pri  výklade prírodných javov a 

zákonitostí . Ďalej  sa  hodnotí   schopnosť   využívať  poznatky  získané  pri  praktických 

činnostiach a experimentoch a trvácnosť osvojenia  požadovaných  poznatkov , pojmov a 
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definícií . Dôležitou  súčasťou  hodnotenia  je  aktivita  v  prístupe k  činnostiam a záujem 

o ne , presnosť a výstižnosť ústneho a písomného prejavu . 

 

 

CHÉMIA A SEMINÁR Z CHÉMIE 

 

Predmet chémia a seminár z chémie sa klasifikuje v zmysle Metodického pokynu č. 

21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov, 

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

 druhmi skúšok (ústne odpovede, písomné práce, praktická činnosť – realizácia 

experimentu ). 

Žiak je z predmetov  CHÉMIA a SEMINÁR Z CHÉMIE skúšaný ústne, písomne alebo 

prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z vyučovacieho predmetu CHÉMIA 

s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho 

predmetu CHÉMIA a SEMINÁR Z CHÉMIE s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina 

týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

Pri určovaní stupňa prospechu v uvedených 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. 

Stupnica klasifikácie: 

100%  -- 90%  → 1 (výborný) 

89%    -- 75%  → 2 (chválitebný) 

74%    -- 50%  → 3 (dobrý) 

49%    -- 30%  →  4 (dostatočný) 

29%    -- 0%  →  5 (nedostatočný) 

CVIČENIA Z CHÉMIE 

 

CVIČENIA Z CHÉMIE je klasifikovaný predmet. Podmienkou absolvovania predmetu je 

aktívna účasť na cvičeniach. Žiak je povinný po každej laboratórnej práci vypracovať protokol 

podľa pokynov vyučujúceho.   

3.1.6. PK Zdravie a pohyb 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV Z PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

A ZDRAVIE A POHYB 
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Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej 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 považuje: 

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

 vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

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

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na 

individuálne predpoklady žiaka; 

 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.  

 

KLASIFIKÁCIA  

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, samostatný, využíva 

naplno svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje 

svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere 

nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu o neustále 

zlepšovanie svojej telesnej zdatnosti. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným 

záležitostiam a aktívne vyjadriť a obhájiť svoj vlastný názor. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje 

osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru 

autentickosti, kreativity a originality. V prípade potreby je schopný nachádzať a používať 

medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje snahu zlepšovať svoju telesnú zdatnosť. Vie 

zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva 

svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru 

autentickosti, kreativity a originality. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, 

s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Menej sa snaží zlepšovať svoju 

telesnú zdatnosť. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným záležitostiam a s problémami 

vyjadruje svoj vlastný názor. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je na vyučovacích hodinách pasívny, 

nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje autentickosť, 

kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať 

medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje veľmi nízku snahu o zlepšenie svojej 

telesnej zdatnosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný 

názor. Stupeň 4 – dostatočný sa udeľuje výnimočne. 
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Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak proklamatívne ignoruje výučbu, odmieta 

spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Nesnaží sa zlepšiť svoju telesnú 

zdatnosť. Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 

Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne. 

 

3.2. Hodnotenie a klasifikácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

 

Pri celkovom hodnotení  ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov postupujeme v zmysle 

vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, vyhlášky č. 209/2011 

Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. školský 

zákon v znení neskorších predpisov. 

§ 86  „...ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy 

výrazne odlišuje od dosiahnutých žiaka počas jeho štúdia z premetu maturitnej skúšky, pri 

výslednej známke internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechu žiaka 

z tohto predmetu počas jeho štúdia.“ Vzhľadom na to, že cieľové požiadavky jednotlivých 

maturitných predmetov sú obsahovo rozložené do predmetov a ich príbuzných voliteľných 

predmetov, kritériá hodnotenia a klasifikácie jednotlivých maturitných predmetov boli 

spresnené, prerokované a schválené na zasadnutiach predmetových komisií a sú 

zverejnené na webovom sídle školy. 

 

 

3.2.1. Hodnotenie ÚFIČ MS z predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky predmetu slovenský jazyk a literatúra 

pozostáva zo žiakovej ústnej odpovede, pričom základom hodnotenia je rozsah slovnej 

zásoby, používanie gramatických štruktúr, obsahová stránka prejavu a jeho celková 

štruktúra. Keďže sú poznávacie kompetencie a rečové zručnosti v jazykovej zložke predmetu 

a poznávacie a čitateľské kompetencie v literárnej zložke predmetu merané a testované 

nástrojmi externej časti maturitnej skúšky, v ústnej forme sa zameriame hlavne na zručnosti: 

- aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty, 

- uskutočniť jazykovú analýzu textu, 

- odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov, 

- vysvetliť podstatu literárnych javov a vzťahov medzi nimi, 

- aplikovať vedomosti z teórie a dejín literatúry na literárnych textoch, 

- analyzovať a interpretovať epický, lyrický a dramatický text, 

- odlíšiť dejový a významový plán literárneho diela. 

 

Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede, 

t. j. rozsah slovnej zásoby, 

gramatickú správnosť, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. 

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1:1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa 

vzorec 
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                                 z = z1 + z2 

                                            2 

Pri celkovom hodnotení  ústnej formy internej časti maturitnej skúšky( v prípade, že bude 

veľký rozdiel medzi odpoveďou na maturitnej skúške a známkami na vysvedčení) sa budú 

brať do úvahy známky zo slovenského jazyka a literatúry a z cvičení zo slovenského jazyka 

dosiahnuté počas štvorročného štúdia. 

 

3.2.2. Hodnotenie ÚFIČ MS z predmetu CUDZÍ JAZYK 

 
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiaka v rozsahu učiva 

určeného Katalógom cieľových požiadaviek a v súlade s požadovanou úrovňou ovládania 

cudzieho jazyka na úrovni B2, resp. B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

cudzie jazyky a overenie toho, ako je žiak pripravený používať získané kompetencie 

v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolania. 

Každé maturitné zadanie tvoria tri samostatné úlohy z viacerých tematických okruhov. 

Základom hodnotenia je obsahová stránka prejavu, rozsah slovnej zásoby, používanie 

gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti. Predmetová maturitná komisia tiež 

hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť, štruktúru – začiatok, vedenie a skončenie 

rozhovoru. Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. 

Úloha 1- hodnotí sa:  obsahová primeranosť 

               jazyková správnosť 

Úloha 2 – hodnotí sa: plynulosť vyjadrovania 

    výslovnosť a intonácia 

    náročnosť spracovania 

    lexikálny rozsah 

    argumentácia 

    gramatická presnosť 

Úloha 3 – hodnotí sa:  obsahová a jazyková správnosť 

   pohotovosť vyjadrovania. 

 

Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého 

priemeru pre obe úrovne sa používa vzorec 

 

        z1 + 2 x z2 + z3  

Z = ------------------------ 

                  4 

 

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu. 

 

Ak sa hodnotenie ústnej časti MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka 

počas jeho štúdia z predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke internej časti 

maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho 

štúdia. 
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3.2.3. Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z matematiky 

 

Matematika patrí do skupiny všeobecnovzdelávacích voliteľných maturitných predmetov.   

 

Cieľom maturitnej skúšky z matematiky je overiť úroveň vedomostí a zručností, ktoré 

žiaci nadobudli postupne počas celého stredoškolského štúdia a majú byť východiskom pre 

ďalšie štúdium odborov, kde je matematika profilovým predmetom. 

 

Vedomosti a zručnosti z matematiky, ktoré by mali žiaci počas štúdia získať a vedieť 

preukázať na maturitnej skúške, vymedzujú cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti 

maturantov  z matematiky 

 

http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/matematika_c

p.pdf 

Cieľové požiadavky nadväzujú na Štátny vzdelávací program vzdelávacej oblasti 

matematika a práca s informáciami, príloha ISCED 3A – matematika: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/isced3_spu_uprava.pdf 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/matematika_is

ced3a.pdf 

a rešpektujú dokumenty  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných 

školách,  

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní 

štúdia na stredných školách, 

Vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 

209/2011 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách z 24. júna 2001. 

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturanta z matematiky výrazne 

prekračujú obsahový a výkonový štandard určený Štátnym vzdelávacím programom pre 

povinný  učebný predmet matematika v 1. až 4. ročníku. Vo väčšine základných tematických 

okruhov sú rozšírené o mnohé pojmy, vlastnosti a vzťahy, ako aj požiadavky na zručnosti 

maturanta: 

základy matematiky - teória čísel, riešenie zložitejších typov algebraických rovníc, 

nerovníc a ich sústav, 

funkcie  - aritmetická postupnosť, mocninové funkcie, lineárna lomená funkcia, inverzná 

funkcia, zložená funkcia, logaritmické funkcie, exponenciálne a logaritmické rovnice, 

nerovnice, geometrická postupnosť, goniometrické funkcie, rovnice, nerovnice, 

planimetria  - analytická geometria v rovine,  

http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/matematika_cp.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/matematika_cp.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/isced3_spu_uprava.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/matematika_isced3a.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/matematika_isced3a.pdf
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stereometria - súradnicová sústava v priestore, metrické úlohy v priestore ( kolmosť, uhly, 

vzdialenosti). 

Predpokladom pre získanie požadovaných vedomostí a zručností na úspešné 

absolvovanie maturitnej skúšky v súlade s cieľovými požiadavkami na maturanta z  

matematiky je preto štúdium matematiky aj v rámci voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku,  

najmä predmetu Seminár z matematiky s hodinovou dotáciou 2 hodiny týždenne v 3. ročníku 

a 3 hodiny týždenne v 4. ročníku. 

Ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky z matematiky (ústnej formy) výrazne 

odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia, podľa § 76 ods.5 zákona č. 

245/2008 Z.z. sa pri výslednej známke internej časti maturitnej skúšky prihliada na stupne 

prospechu žiaka z povinného predmetu  matematika v 1. až 4. ročníku a vzhľadom na rozsah 

cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z matematiky aj na stupne 

prospechu z predmetu Seminár z matematiky v 3. a 4. ročníku. 

3.2.4. Hodnotenie maturitnej skúšky z informatiky 

Pri zostavovaní zadaní k ústnej časti maturitnej skúšky z informatiky a hodnotení maturitnej 

skúšky sa postupuje v zmysle cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre 

maturantov z informatiky. Obsahový a výkonový štandard vymedzený v cieľových 

požiadavkách pre maturantov z informatiky je doplnený o mnohé pojmy a tematické celky, 

ktoré nie sú zahrnuté v obsahovom a výkonovom štandarde vymedzenom v Štátnom 

vzdelávacom programe pre gymnáziá. Doplnené sú tematické celky: jednorozmerné a 

dvojrozmerné polia, reťazce, textové súbory, záznamy, práca s grafickými komponentami na 

vytvorenie vizuálneho používateľského prostredia a ďalšie. Vzhľadom na to, že doplnené 

tematické celky nie sú súčasťou obsahu vyučovacích hodín predmetov informatika a cvičenia 

z informatiky, sú zaradené do obsahu učebného plánu predmetu PROGRAMOVANIE a 

SEMINÁR Z INFORMATIKY a dôkladné zvládnutie učiva predmetu programovanie a 

seminár z informatiky je nevyhnutnou súčasťou ucelenej prípravy žiakov na maturitnú skúšku 

z informatiky. Z uvedených dôvodov sa  pri hodnotení maturitnej skúšky z predmetu 

informatika  prihliada na polročnú a koncoročnú klasifikáciu z predmetov informatika 

a seminár z informatiky. 

3.2.5. Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu 

DEJEPIS 

 

Predmetová komisia Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra schválila 

pri klasifikácii maturitnej skúšky z dejepisu prihliadať na dosiahnutý prospech žiaka 

v predmetoch dejepis a seminár z dejepisu. 

 

Odôvodnenie: 

 

V cieľových požiadavkách na maturitné skúšky platných od šk. r. 2010/2011 sa uvádza: 

Maturitná skúška z dejepisu sa vzťahuje na učebnú látku celého gymnaziálneho štúdia 

predmetu dejepis. Nevychádza iba zo Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 3, 

príloha dejepis, kde je uvedený obsahový a výkonový štandard pre 1. – 3. ročník ale aj z 
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obsahu seminára z dejepisu, ktorý študenti absolvujú v 3. a 4. ročníku v odporúčanom 

rozsahu 4 hodiny týždenne spolu pre oba ročníky. Súhrn získaných vedomostí a zručností 

z povinného predmetu dejepis a seminára z dejepisu vytvára predpoklad pre získanie 

požadovaných vedomostí a zručností na absolvovanie maturitnej skúšky z dejepisu.  

 

Obsah vzdelávania (ISCED 3A - obsahový a výkonový štandard) predmetu dejepis 

neobsahuje nasledujúce učivo: 

 

Pravek - prehistória, antropogenéza, paleolit a jeho kultúry, neolit a jeho kultúry, 

bronzová  

doba, železná doba, Kelti. 

Starovek - najstaršie roľnícke civilizácie, štáty v Mezopotámii, chrámové a palácové 

(redistributívne) hospodárstvo, orientálna despocia, staroveký Egypt, staroveká India a Čína.  

Civilizačný odkaz najstarších východných štátov a ich vplyv na európsku tradíciu.  

Egejská oblasť, antické Grécko, mestské štáty, grécka kolonizácia, grécko-perzské vojny, 

helenistický svet.  

Etruská kultúra, vznik a rozvoj Ríma, rímska republika, boj Ríma za nadvládu v 

Stredomorí, cisárstvo. Kultúra a vzdelanosť antického Ríma. Vznik kresťanstva. Zánik 

antického sveta. „Barbarské“ civilizácie. 

Stredovek - Vznik a rozvoj Byzantskej ríše,  Normani, Arabi, Franská ríša, Karol Veľký.  

Karolínska renesancia, románska kultúra, pápežstvo, mnísi, učenci, misie, mníšske rády. 

Svätá ríša rímska nemeckého národa, Francúzsko, Anglicko, Český štát, Poľský štát. 

Vznik centralizovaných monarchií. Zastupiteľské orgány, agrárna revolúcia (dvojpoľný, 

trojpoľný systém). Stredná Európa v období vrcholného stredoveku. Krízové javy a kacírske 

hnutia.  

Novovek - Katolícky a reformačný mocenský blok, tridsaťročná vojna. Revolúcie raného 

novoveku - Nizozemsko, Anglicko.  

Dejiny 20. storočia - Svet v 21. storočí, globálny svet, krízové oblasti ( Irak, Blízky 

východ, Afganistan, Balkán ), veda, technika, kultúra v 20. stor. a začiatkom 21.storočia. 

 

Toto učivo je  súčasťou obsahu predmetu seminár z dejepisu a je aj  zároveň v cieľových 

požiadavkách maturitnej skúšky.   

 

3.2.6. Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z geografie  

 

Podľa § 86 ods. 2) zákona č. 245/2008 Z. z. sa pri hodnotení ÚFIČ MS prihliada na 

prospech žiaka z tohto predmetu počas štúdia, ak sa známka z ÚFIČ MS výrazne odlišuje od 

výsledkov žiaka dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. 

Podľa rozhodnutia predmetovej komisie sa pri hodnotení bude prihliadať na prospech 

žiaka z predmetov: 

- geografia (1.- 3. ročník) 

- seminár z geografie 

o Osnovy predmetu SEG vychádzajú z cieľových požiadaviek na maturanta 

z predmetu geografia.  
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o Pokrývajú aj témy, ktoré nie sú súčasťou predmetu geografia: 

 

Kartografia  

- Objasniť rozdiely v jednotlivých zobrazeniach 

- Porovnať jednotlivé zobrazenia podľa skreslenia 

Atmosféra  

- Analýza klimatických diagramov 

Sídla 

- Funkčné členenie mesta podľa teórie koncentrických zón, teórie sektorov, teórie 

viacerých jadier 

Krajina, krajinná štruktúra a priestorová organizácia 

- Základné etapy vývoja krajinného prostredia  

- Prvotná a druhotná štruktúra krajiny 

- Veľkostné skupiny krajinných jednotiek 

- Účelové vlastnosti krajiny, prírodné zdroje a krajinný potenciál 

- Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje  

- Základné rozdelenie prírodných zdrojov z hľadiska látkového zloženia a 

obnoviteľnosti 

Kultúrna krajina 

- Typy kultúrnej krajiny podľa stupňa premeny 

- Formy využitia zeme 

- Uzly, siete, povrchy 

- Regióny kultúrnej krajiny 

- Geotechnické systémy krajiny 

Globálne environmentálne problémy 

- Zdroje a dôsledky znečistenia ovzdušia, vody, pôdy; znehodnotenie rastlinstva 

a živočíšstva; 

- Úbytok  surovinových zdrojov 

- Vznik a dôsledky skleníkového efektu, kyslých dažďov, ozónovej diery 

a dezertifikácie 

- Ekosystémy; význam klimaxových spoločenstiev pre zachovanie stability krajinnej 

sféry Zeme 

- Medzinárodné aktivity a hnutia na ochranu životného prostredia 

  

 

3.2.7. Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z občianskej 

náuky 

 

Predmetová komisia Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra schválila 

pri klasifikácii maturitnej skúšky z občianskej náuky prihliadať na dosiahnutý 

prospech žiaka v predmetoch občianska náuka a  spoločenskovedný seminár v zmysle 

§ 86 ods. 2) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v prípade, ak sa známka 
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z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky výrazne odlišuje od výsledkov žiaka 

dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. 

V cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov platných od r. 2011 sa 

uvádza:  

Maturitná skúška z občianskej náuky sa vzťahuje na učebnú látku celého 

gymnaziálneho štúdia predmetu občianska náuka. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho 

programu – ISCED 3 A, príloha občianska náuka, kde je uvedený obsahový a výkonový 

štandard pre 3. – 4. ročník, ale aj z obsahu spoločenskovedného seminára, ktorý študenti 

absolvujú v 3. a 4. ročníku gymnázia v odporúčanom minimálnom rozsahu 4 hodiny 

týždenne spolu pre oba ročníky. Súhrn získaných vedomostí a zručností z povinného 

predmetu občianska náuka a spoločenskovedného seminára vytvára predpoklad pre 

získanie požadovaných vedomostí a zručností na absolvovanie maturitnej skúšky z 

občianskej náuky. 

Osnovy predmetu spoločenskovedný seminár vychádzajú z cieľových požiadaviek na 

maturanta z predmetu občianska náuka a zahŕňajú aj učivo, ktoré nie je uvedené v ISCED 

3A pre predmet občianska náuka: 

Psychológia a sociológia 

Kultúra, sociálne nerovnosti, komunity, organizácie, sociológia, sociologický výskum, 

základné smery v psychológii. 

Právo a politológia 

Analýza základných dokumentov o ľudských právach a II. hlavy Ústavy SR, analýza 

odvetví slovenského právneho poriadku (pozn: je uvedené, ale podstatne sa rozširuje), 

národ a menšiny v politike. 

Ekonómia a ekonomika 

Vývoj ekonomického myslenia, vzťah ekonómie a ekonomiky, základné ekonomické 

kategórie, výrobné faktory. 

Filozofia 

Vývoj filozofie v antickom Grécku, filozofia stredoveku, humanizmus a renesancia, 

novoveká filozofia, osvietenstvo, nemecký klasický idealizmus, poklasická filozofia 19. 

storočia, moderná filozofia 20. Storočia. 

 

 

3.2.8. Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z biológie  

 

Podľa cieľových požiadaviek na maturanta z biológie platných od roku 2012  ÚFIČ MS 

skladá z troch úloh rôzneho zamerania: 

1. Reprodukcia a pochopenie zadanej témy – žiaci majú preukázať schopnosť 

reprodukovať a vlastnými slovami interpretovať naučené poznatky. Majú sa vedieť 

orientovať vo faktoch a biologických pojmoch, majú vedieť určiť podstatu, príčiny a 

súvislosti biologických javov a procesov. 

V tejto úlohe má prevládať monológ žiaka v kombinácii s doplňujúcimi odpoveďami na 

otázky komisie. 
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2. Aplikácia naučených poznatkov – žiaci preukážu schopnosť hodnotiť biologické javy a 

procesy a ich význam pre živú prírodu a praktický život človeka. Sú schopní riešiť 

zadané problémové úlohy, analyzovať príčiny, vyvodzovať závery. 

Pri tejto úlohe prevláda dialóg medzi žiakom a komisiou. 

3. Praktická aplikácia – žiaci poznajú empirické aj teoretické metódy získavania 

informácií o živej prírode, vedia ich spracovať. Sú schopní vlastnej interpretácie a 

diskusie o pozorovaných javoch a procesoch/experimente. Vedia samostatne 

pracovať s informáciami, identifikovať problém, navrhnúť vlastné riešenie, obhájiť svoj 

názor. 

Pri tejto úlohe prevláda dialóg medzi žiakom a komisiou. 

 

Schopnosti požadované v úlohe č.3 podľa rozhodnutia predmetovej komisie školy budú 

overené jednou z troch možností: 

 obhajobou seminárnej/ročníkovej práce a diskusiou 

- požiadavky na seminárnu prácu musia spĺňať kritériá schválené predmetovou 

komisiou (Pozri prílohu.) 

 obhajobou súťažnej práce stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s biologickým 

zameraním a diskusiou 

- požiadavky na prácu musia zodpovedať kritériám platným pre SOČ 

http://www.siov.sk/soc/9480s  (Metodická príručka) 

 obhajobou súťažnej práce projektovej časti biologickej olympiády (BIO) kategórie B 

alebo  A a diskusiou 

- požiadavky na prácu musia zodpovedať kritériám platným pre projektovú časť 

BIO 

http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/pokyny/babpok12.pdf 

(„Projekt s posterom“ alebo „Samostatná písomná práca“) 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 318 z 23. júla 2008 o 

ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky 209/2011 Z. z.  podľa § 93 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len "zákon") sa ustanovuje: 

 

Podľa § 15: 

odsek (5): Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

hodnotí predmetová maturitná komisia samostatne. 

odsek (6): Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy 

vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy 

internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako 

vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. 

Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé 

číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 

sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa 

http://www.siov.sk/soc/9480s
http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/pokyny/babpok12.pdf
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zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom 

nahor 

 

Podľa§ 13: 

Maturitná skúška 

odsek (2): Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa III. časti 

prílohy: 

Hodnotenie 

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. 

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa 

používa vzorec: 

𝑧 =
3𝑧1 + 4𝑧2 + 3𝑧3

10
 

 

 

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu 

č. i. 

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 

Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia. 

 

 

Podľa § 86 ods. 2) zákona č. 245/2008 Z. z. sa pri hodnotení ÚFIČ MS prihliada na 

prospech žiaka z tohto predmetu počas štúdia, ak sa známka z ÚFIČ MS výrazne odlišuje od 

výsledkov žiaka dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. 

Podľa rozhodnutia predmetovej komisie sa pri hodnotení bude prihliadať na prospech 

žiaka z predmetov: 

- biológia 

o Osnovy vychádzajú iba z obsahového a výkonového štandardu stanoveného 

Štátnym vzdelávacím programom pre 1. – 3. ročník 

- seminár z biológie 

o Osnovy tohto predmetu vychádzajú z cieľových požiadaviek na maturanta 

z predmetu biológia. 

o Cieľové požiadavky na maturanta z predmetu biológia vymedzujú, ktoré 

vedomosti a zručnosti by mali žiaci počas štúdia získať a vedieť preukázať. 

Nevychádzajú iba z obsahového a výkonového štandardu stanoveného 

Štátnym vzdelávacím programom pre 1. – 3. ročník, ktorý určuje mieru 

vedomostí pre všeobecný základ. 

o Maturitná skúška z biológie sa vzťahuje na učivo celého gymnaziálneho 

štúdia. Predpokladom pre získanie požadovaných vedomostí a zručností na 

jej absolvovanie je štúdium biológie aj v rámci povinne voliteľných predmetov 

– seminár z biológie – v 3. a 4. ročníku v odporúčanom rozsahu minimálne 

6 hodín týždenne (spolu za oba ročníky). 

o Súčasťou predmetu seminár z biológie je príprava seminárnej práce, ktorej 

obhajoba je náplňou 3. úlohy maturitného zadania 

Nebude sa prihliadať na prospech žiaka z predmetu: 
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- vybrané kapitoly z biológie 

o Osnovy tohto predmetu prekračujú rámec cieľových požiadaviek na 

maturanta z predmetu biológia. 

 

3.2.9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY Z FYZIKY 

 

   Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky priamo nadväzujú na 

platný Štátny vzdelávací program – oblasť Človek a príroda pre stupeň ISCED 3A , ktorý 

určuje iba všeobecný základ . Avšak nároky na maturantov sú v porovnaní s obsahovým a 

výkonovým  štandardom  vymedzeným  Štátnym vzdelávacím programom pre predmet 

fyzika rozšírené o vybrané pojmy , témy a zručnosti .   

   Aby žiaci mohli nadobudnúť požadované vedomosti a zručnosti v celom rozsahu a na 

patričnej úrovni, bolo v kompetencii školy, aby sme využili disponibilné  hodiny a ponúkli 

svojim   žiakom  v  školských   vzdelávacích  programoch  hlavne  v  posledných   dvoch  

ročníkoch vhodne koncipované semináre a cvičenia z predmetu fyzika . 

   Cieľom maturitnej skúšky z fyziky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu 

učiva  určeného  učebnými  plánmi ,  učebnými  osnovami  a  vzdelávacími  štandardmi 

z  fyziky  a  seminára  z  fyziky  a  overenie  toho ,  ako  sú  žiaci pripravení používať ich 

v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní , na ktoré sa pripravujú . Témy na  jednotlivé časti  

maturitnej  skúšky s uvedením  učebných  pomôcok , ktoré  môže  žiak  používať , schvaľuje 

na návrh predmetovej komisie riaditeľ školy . 

   Zadania maturitnej skúšky z fyziky obsahujú tri úlohy : 

 

 teoretická úloha ( slovné zodpovedanie danej témy )a riešenie jednoduchého príkladu 

k danej téme 

 riešenie štruktúrovaného príkladu 

 praktická úloha (experiment ) 

 

   Každá úloha je vyjadrená svojou váhou na celkové hodnotenie . Celkovým hodnotením 

maturitnej skúšky z fyziky je stupeň prospechu , ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov 

prospechu  z  odpovedí  na  jednotlivé   úlohy   maturitného   zadania v pomere 3:4:3 .  

Pri  klasifikácii  sa používajú tieto stupne prospechu : 

 

                                 1 – výborný 

                                 2 – chválitebný 

                                 3 – dobrý 

                                 4 – dostatočný 

                  5 – nedostatočný 

 

 Pritom  sa  vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje 

na celé číslo , pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1 ;  2,5 na 2 ;  3,5 na 3 ;  4,5 na 4 . 

   V hodnotení maturitnej skúšky z fyziky sa zohľadňujú  študijné výsledky žiaka 

z fyziky a seminára z fyziky dosiahnuté počas štúdia . 
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3.2.10. HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY Z CHÉMIE 

  Súbor zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z chémie pozostáva zo zadaní 

vychádzajúcich z tém cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie.  

Každé maturitné zadanie sa skladá z troch úloh. Každá úloha maturitného zadania sa 

hodnotí prospechom 1 až 5. Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1:2:2.  

Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z chémie je stupeň 

prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé 

úlohy maturitného zadania. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec  

  

z = 
5

z.2z.2z 321 
 

Pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i. 

Ak sa známka z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z chémie výrazne odlišuje od 

výsledkov žiaka dosiahnutých počas štúdia, prihliada sa na prospech žiaka z predmetov: 

 chémia (v 1., 2. a 3. ročníku)   

 seminár z chémie (v 3. a 4. ročníku).  

Obsahový a výkonový štandard vymedzený Štátnym vzdelávacím programom pre učebný 

predmet CHÉMIA neobsahuje rozšírené vybrané pojmy, témy a zručnosti, ktoré sú 

predmetom cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Preto sú 

zaradené do obsahu učebného predmetu SEMINÁR Z CHÉMIE. Naša škola sa v príprave na 

maturitnú skúšku z chémie profiluje v problematike Anorganická a analytická chémia. 

Vyučujúci tak zaraďuje do obsahu seminára aj témy, ( analytická chémia, prvky d – bloku, 

komplexné zlúčeniny...) ktoré neboli v obsahu výučby hodín chémie v prvom a druhom 

ročníku. Dôkladné zvládnutie učiva predmetu seminár z chémie je z hľadiska ucelenej 

prípravy žiakov na maturitnú skúšku nevyhnutné.  

 

3.2.11. Kritériá hodnotenia internej formy maturitnej skúšky z predmetu Základy 

športovej prípravy 

 

Cieľom maturitnej skúšky zo základov športovej prípravy je overenie, do akej miery 

získané vedomosti, poznatky, zručnosti a postoje žiakov zodpovedajú požiadavkám 

učebných osnov v tomto predmete.  Ide  o  vysvetlenie  pojmov  a  definícií,  

charakterizovanie  jednotlivých  oblastí  a  zložiek, obsahového  zamerania,  aplikácia  

foriem,  metód  a  prostriedkov,  činitelia  procesov,  schopnosť prezentácie vlastného názoru 

a postoja, analýza tréningového procesu. Žiak,  ktorý  úspešne  vykonal  maturitnú  skúšku  z  

tohto  predmetu,  splnil  podmienky  pre udelenie  trénerskej  kvalifikácie  II.  triedy  v  zmysle  



Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 

Školský vzdelávací program 

24 

 

 

 

znenia  paragrafu  4,  ods.  a/,  bod  2  Vyhlášky Ministerstva  školstva  SR  č.  257/1998  Z.  

z.  o  podmienkach  získavania  odbornej  spôsobilosti  na vykonávanie  špecializovaných  

činností  v  oblasti  Telesnej  kultúry.  O  tejto  skutočnosti  (úspešné vykonanie maturitnej 

skúšky) škola písomne informuje daný športový zväz, podľa žiakovej športovej špecializácie, 

ktorý uvedenú trénersku triedu vystavuje. 

Jednotlivé tematické celky sú formulované v troch, hierarchických usporiadaných 

rovinách: 

-rovina vedomostí, charakteristiky definícií a porozumenia (forma monológu),  

-rovina analýzy, syntézy (forma monológu, resp. dialógu),  

-rovina aplikácie (forma dialógu, resp. diskusie).  

To  znamená,  že  žiak  pri  odpovedi  prezentuje  svoju  vedomostnú  úroveň  v  

jednotlivých  

oblastiach, ďalej vlastné argumentačné schopnosti pri riešení problematiky ako aj 

potrebnú aplikačnú asociáciu z pohľadu účastníka športového a tréningového procesu 

3.2.12.   Hodnotenie a klasifikácia ÚFIČ MS z predmetu Umenie a kultúra 

Predmetová komisia Človek a spoločnosť, Človeka a hodnoty, Umenie a kultúra schválila 

pre klasifikáciu maturitnej skúšky z umenia a kultúry prihliadať na dosiahnutý prospech žiaka 

v predmetoch umenie a kultúra a seminár z umenia a kultúry. 

Odôvodnenie. 

V cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku platných od školského roku 2010/2011 sa 

uvádza: 

„Predpoklady pre úspešné absolvovanie maturitnej skúšky z umenia a kultúry sa utvárajú 

absolvovaním povinného predmetu umenie a kultúra ( v rozsahu 4 hodín ) a voliteľných 

predmetov z oblasti dejín umení – s možnou špecializáciou na vybrané druhy umenia, podľa 

školských vzdelávacích programov (v rozsahu 2 hodín), ktoré prehlbujú látku predmetu 

umenie a kultúra.“ V podmienkach našej školy je voliteľným predmetom Seminár z umenia a 

kultúry v rozsahu 3 hodiny týždenne. 

Obsah vzdelávania (ISCED 3A – obsahový a výkonový štandard) predmetu umenie a 

kultúra neobsahuje dostatok možností využiť najmä nasledujúce kompetencie a aplikačné 

zručnosti: 

o Interpretovať významy konkrétneho kultúrneho predmetu a s pomocou tejto 

interpretácie vyriešiť jeho príslušnosť k niektorej súčasti kultúry a zdôvodniť svoj názor. 

o Formulovať vlastné estetické súdy a porovnať ich s estetickými súdmi iných ľudí. 

o Demonštrovať multikultúrne súvislosti kultúry na súčasnom Slovensku. Vyhodnotiť 

vzťahy medzi kultúrami v histórii strednej Európy. 

o Sformulovať obsah svojho estetického zážitku z ľubovoľného umeleckého diela tak, aby 

bolo možné vyjadriť estetický súd. Vyhľadať iné umelecké dielo, ktoré by mohlo ponúknuť 

podobný zážitok a zdôvodniť svoj výber. 

o Vypracovať kritériá na odlíšenie pozitívneho využitia a negatívneho zneužitia umenia. 

o Vybudovať systematickú interpretáciu vybraného umeleckého diela, vyhľadať umelecké 

diela, ktoré ponúkajú podobné posolstvo a svoj výber vyargumentovať. 

o Použiť poznatky o štruktúre umeleckého diela na analýzu diel z iného umeleckého 

druhu 
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o Vytvoriť model formovania umelca v odlišných kultúrnohistorických obdobiach 

minulosti. 

o Zostaviť hlavné znaky predstavy o umelcovi ako o nezávislom géniovi a na 

protikladných príkladoch vyhodnotiť platnosť tejto predstavy. 

o Skonštruovať charakteristiky vybraných tvorivých princípov z histórie umenia. 

o Vyhodnotiť vedeckosť konkrétnych príkladov sci-fi a fantasy literatúry. 

Tieto zručnosti a kompetencie sa dajú vytvárať a precvičiť až vďaka využitiu 

medzipredmetových vzťahov najmä z dejepisu a literatúry, a tiež z učiva z oblasti dejín 

umenia čo je možné až vo 4. ročníku na predmete seminár z umenia a kultúry. 

 

3.2.13. KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV NA MATURITNEJ SKÚŠKE 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny, samostatný, využíva naplno svoje 

osobné predpoklady. Pri riešení teoretických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu 

a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere nachádzať a používať 

medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Vie pohotovo reagovať,  aktívne vyjadriť a obhájiť svoj 

vlastný názor. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je  aktívny, využíva svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení teoretických  úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, kreativity 

a originality. V prípade potreby je schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy 

a súvislosti. Vie zaujať postoj k požadovaným teoretickým poznatkom a vyjadriť svoj vlastný 

názor. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je skôr pasívny, málo využíva svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení teoretických úloh preukazuje nízku mieru autentickosti, kreativity 

a originality. Jeho vedomosti sú obmedzené, s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy 

a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným poznatkom a s problémami vyjadruje svoj 

vlastný názor. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je pasívny, nespolupracuje. Pri riešení 

teoretických úloh neprejavuje autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti sú veľmi 

obmedzené, nedokáže aplikovať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj 

k požadovaným teoretickým poznatkom a vyjadriť svoj vlastný názor. 

 

 Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak proklamatívne ignoruje výučbu, 

odmieta spolupracovať, jeho vedomosti sú nedostatočné. Zaujíma negatívny postoj 

k získavaniu teoretických poznatkov. 
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3.3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

Systém hodnotenia zamestnancov na našej škole je v princípe otvorený. Hodnotenie 

zamestnancov sa bude uskutočňovať podľa nových navrhnutých kritérií vo vzťahu k 

edukačnému procesu, vo vzťahu k žiakovi a vo vzťahu k sebarozvoju učiteľa.  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe nižšie uvedených schválených kritérií. Hlavným trendom v systéme 

hodnotenia je viesť vyučujúcich k sebahodnoteniu na základe stanovovaných kritérií a ich 

kontroly. Body sa budú prideľovať na základe:  

 pozorovania (hospitácie) 

 rozhovoru 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( žiacke súťaže, didaktické testy zadané 

naraz vo všetkých paralelných triedach a pod.) 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom 

 vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov,  

 vie motivovať žiakov k učeniu,  

 rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, 

tvorivosť,  

 rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, 

sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu…),  

 rozvíja sociálne zručnosti žiakov (spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú 

pomoc, komunikáciu…)  

 pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami,  

 rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu 

 vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy,  

 vie určiť učebné ciele orientované na žiaka,  

 vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v 

nadväznosti na zvolené ciele,  

 využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia,  

 dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok 

žiaka,  

 vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka,  

 vytvára dobrú klímu v triede,  

 vie riešiť konflikty v triede,  

 je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju 
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 dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, 

pozná svoje silné a slabé stránky, 

 darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov, 

 vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy, 

 dokáže plánovať svoj profesijný rast, 

 absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať 

edukáciiu 

 dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole implementovať prostredníctvom 

metodického združenia alebo predmetovej komisie, 

 využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii,  

 vie pracovať v tíme, 

 podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole, 

 podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov. 

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu 

 vedie správne pedagogickú dokumentáciu,  

 dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, pracovný čas …,  

 zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,  

 podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní (krúžky, akadémie, 

vystúpenia, …),  

 dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach.  

 

Škola v súlade so zákonnými predpismi aplikuje každoročné hodnotenie pedagogických 

zamestnancov a vydáva svojim zamestnancom písomné hodnotenie ich práce. 

Hodnotenie vykonávajú priami nadriadení pedagogických zamestnancov na základe 

pracovných výkonov, podkladov od samotných zamestnancov a od vedúcich 

predmetových komisií. 

 

3.4. Hodnotenie školy  

 

Interné hodnotenie práce školy a dosiahnutých výsledkov nebudeme prezentovať len 

vo forme hodnotiacich správ, ktoré sa týkajú jedného školského roka a nezameriavajú sa na 

evalváciu strategických cieľov školy a ich komparácie s predchádzajúcimi obdobiami. 

Sebahodnotenie si vyžaduje tímovú prácu s cieľom podporiť spoluzodpovednosť za 

skvalitnenie školy a získať tak účinný nástroj na posilnenie schopnosti zlepšovať sa. 

Cieľom hodnotenia je nielen to, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a 

hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené, ale aj informovanie 

verejnosti o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  

Vyhodnotenie cieľa uskutočníme porovnaním plánovaného stavu (plán práce školy, 

časovo-tematické plány jednotlivých predmetov, plán výchovného poradcu, koordinátorov 

prevencie) a dosiahnutého stavu (hodnotenie a klasifikácia žiakov v 1. a 2. polroku, výsledky 

z maturitných skúšok, súťaží žiakov, monitorovanie správy vzdelávacích oblastí ŠkVP...). 
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Do sebahodnotiaceho procesu chceme zapojiť učiteľov, žiakov, rodičov, prípadne 

širšiu komunitu. Využijeme pritom výstupy : rozhovory s rodičmi, učiteľmi, zástupcami 

zriaďovateľa, diskusie s členmi rady školy, s členmi žiackej školskej rady, hospitácie, 

analýza prijatých žiakov na vysokú školu, analýza úspešnosti žiakov na súťažiach 

a olympiádach.  

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré sme si stanovili, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy 

a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 Posúdenie ako  spĺňame ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

 Oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky, oblasti, v ktorých  dosahujeme 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení 

 

Sústredíme sa na hodnotenie nasledovných faktorov : 

 súčasný vzdelávací program školy 

 materiálno – technické zabezpečenie vyučovania 

 plánovanie edukačného procesu 

 hodnotenie výsledkov žiakov 

 učebné pomôcky a miera ich využitia na vyučovaní 

 pedagogická diagnostika 

 kvalita výchovno-vzdelávacej práce a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 úspešnosť žiakov po absolvovaní školy 

 pedagogické kompetencie učiteľa 

 klíma v škole a triede 

 vzťah školy a verejnosti 

 využitie priestorov školy 

 

Kritériom pre nás je: 

 Kvalita výsledkov 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 


