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Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Úvod 

Cieľom vnútorného  predpisu je usmerniť postup pedagogických zamestnancov pri 
hodnotení a klasifikácii žiakov na základe príslušných právnych predpisov platných v čase ich 
vydania. 

 
 Systémom hodnotenia sa riadia záväzne všetci pedagogickí zamestnanci.  
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. Hodnotenie je pre žiaka mimoriadne 
významné a rovnako žiaci aj rodičia mu pripisujú dôležitosť, nakoľko klasifikácia je 
rozhodujúca pri ďalšom smerovaní odborného rastu každého žiaka. Pre učiteľa je to jedna 
z najnáročnejších činností v pedagogickom procese.  

 Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 
budeme sledovať vývoj žiaka, jeho pokrok vo vzdelávaní a zároveň využijeme hodnotenie na 
motiváciu žiakov k aktívnemu učeniu. Uvedomujeme si, že maximálna objektivita v procese 
hodnotenia prispieva k utváraniu pozitívnej učebnej klímy, vytvára dobré vzťahy medzi 
žiakmi, ale aj medzi žiakom a učiteľom. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon. 

 Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje 
a zjednocuje všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov na Základnej škole,Družicová 4,  
Košice. 
 

Systém hodnotenia je rozdelený na časti: 

A. Systém hodnotenia prospechu pre I. stupeň - (ISCED 1) 
B. Systém hodnotenia prospechu pre II. stupeň - (ISCED 2) 
 

Všeobecné pravidlá hodnotenia a klasifikácie 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č.22/2011-R na hodnotenie 
žiakov základnej školy platného od 1.mája 2011. 

 
So systémom hodnotenia sú oboznámení: 
 -  pedagogickí a odborní zamestnanci na zasadnutí PR, 
 -  všetci žiaci školy na triednickej hodine sú oboznámení so všeobecnými  
   pravidlami hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania, 
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-  na prvej vyučovacej   hodine každého vyučovacieho predmetu budú žiaci    oboznámení 
s pravidlami hodnotenia a klasifikácie príslušným vyučujúcim . 

- Rodičia na plenárnej schôdzi rodičov a podľa potreby a záujmu rodičov aj  individuálne 
v rámci dohodnutých konzultácií. 

 
K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť: 
- pedagogickí a odborní zamestnanci prostredníctvom metodických orgánov 
- rodičia na zasadnutí Rodičovskej rady a to prostredníctvom triednych dôverníkov 
- zároveň sa k nemu môžu vyjadriť aj žiaci cestou Žiackeho parlamentu. 
Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade. 

 
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. 

• V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 
žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a správa sa voči žiakovi humánne. 
 

• 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 štandardami. 
 

• 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,         

životného  prostredia a etických princípov. 
 

• Hodnotí sa celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, 
faktov, pojmov, kvalita a rozsah získaných zručností, schopnosť zaujať 
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stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, kvalita myslenia,  jeho logickosť, samostatnosť, tvorivosť. 
Správanie neovplyvňuje klasifikáciu výsledkov vo vyučovacích predmetoch 
 

• Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka 
získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

1. sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 
2. sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 
3. 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, 

4. analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 
5. konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj 

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, 

6. rozhovormi so žiakom a  zákonným zástupcom žiaka. 
 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učitelia uskutočňujú priebežné a súhrnné hodnotenie: 
 
Priebežné hodnotenie uplatňujeme pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka a 
má hlavne motivačný charakter. 
Pri priebežnom hodnotení učitelia zohľadňujú individuálne osobitosti žiakov, prihliadajú na 
ich momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť, na celkový zdravotný stav žiakov, aj 
nato, že žiaci mohli v priebehu klasifikačného obdobia zakolísať v učebných výkonoch aj pre 
inú indispozíciu. 
 
Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje na konci 
prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a máčo najobjektívnejšie zhodnotiť 
úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 
Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch sa hodnotí kvalita vedomostí 
a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na 
systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe 
priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. 
 
Vyučujúci jednotlivých predmetov budú informovať triednych učiteľov  o stave hodnotenia 
žiakov príslušnej triedy. Upozornia najmä na prípady zaostávania prospechu žiakov 
a nedostatky v ich správaní. Triedni učitelia predložia súhrnnú informáciu o hodnotení žiakov 
svojej triedy na zasadnutí PR a v prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania 
žiaka bezprostredne preukázateľným spôsobom. O  tejto skutočnosti informujú zákonného 
zástupcu žiaka. 
 
Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ konkrétneho predmetu. 
Hodnotí podľa kritérií uvedených v tomto dokumente, s ktorými zoznámi žiakov 
preukázateľným spôsobom na začiatku školského roka.  
 
Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 
hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. 
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Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi 
a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 
 
Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii a hodnotení žiaka v klasifikačnom zázname, 
v elektronickej žiackej knižke a v žiackej knižke, ktorú je žiak povinný predložiť učiteľovi 
k zápisu známky alebo slovného hodnotenia. Učiteľ nezodpovedá za to ak žiak nepredloží 
žiacku knižku k zápisu klasifikácie alebo hodnotenia. Toto zapíše dodatočne na požiadanie 
žiaka. Prípady častého zabúdania žiackej knižky oznámi vyučujúci triednemu učiteľovi a ten 
následne upovedomí zákonných zástupcov žiaka. 
Učiteľ oznamuje všetky známky, ktoré berie do úvahy pre celkovú klasifikáciu. 

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. Zákonní 
zástupcovia majú možnosť informovať sa o prospechu a správaní svojho dieťaťa osobne po 
vzájomnej dohode s vyučujúcim v mimovyučovacom čase,  v čase konzultácií, prípadne 
v čase plánovaných rodičovských konzultácií. 
 

V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu informuje triedny učiteľ zákonných 
zástupcov žiaka bezprostredne a preukázateľným spôsobom.  
Prípady zaostávania žiakov v učení sa prerokujú v pedagogických radách, ktoré sa konajú 
v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku spravidla do 15. apríla. 
Ak je klasifikácia žiaka stanovená na základe písomných alebo grafických prác, vyučujúci 
tieto práce uschovávajú po dobu, počas ktorej sa klasifikácia žiaka určuje alebo v ktorej sa 
k nej môžu zákonní zástupcovia žiaka odvolať - tzn. celý školský rok, v prípade žiakov s 
odloženou klasifikáciou alebo opravnými skúškami až do 15.10. ďalšieho školského roka.  
Opravené písomné práce musia byť predložené všetkým žiakom a na požiadanie v škole 
taktiež zákonným zástupcom. 
Vyučujúci dodržujú zásady pedagogického taktu, hlavne: 
   - neklasifikujú žiakov ihneď po ich návrate do školy po neprítomnosti z dôvodu choroby 
dlhšej ako jeden týždeň (s výnimkou uvoľnenia žiaka na základe predošlej žiadosti 
zákonného zástupcu, kedy má žiak možnosť a povinnosť si zameškané učivo doplniť), žiaci 
si doplňujú prebraté učivo do zošitov po dobu svojej neprítomnosti podľa pokynov učiteľa, 
   - účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, ale hodnotiť to, čo 
vie, 

   - pred preverením znalostí musí mať žiak dostatok času na naučenie, precvičenie      
a upevnenie učiva. 
 
Žiak je skúšaný ústne, písomne alebo prakticky v polročnom hodnotiacom období najmenej 
dvakrát z predmetu, ktorý sa vyučuje 1-2 hod. týždenne a najmenej trikrát z predmetu, ktorý 
sa vyučuje 3 a viac hodín v týždni. V polročnom hodnotiacom období musí byť aspoň jedna 
skúška ústna pred triedou, s výnimkou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  

 
Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 
Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. V spolupráci so 
žiakom a triednym učiteľom rozhodne o tom, ktoré práce budú zaradené do portfólia žiaka 
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Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, zapíše vyučujúci do 
plánu písomných prác, ktorý je v zborovni. V jednom dni môže žiak robiť len jednu skúšku 
uvedeného charakteru. 
 
Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne je možné na základe rozhodnutia riaditeľa 
školy po prerokovaní v PR pre závažné objektívne príčiny, ktorými sú najmä zdravotné 
dôvody. 
Žiak môže byť klasifikovaný v náhradnom termíne, ak v predmete, ktorý sa vyučuje 1 hodinu 
týždenne vymešká 30% odučených hodín a v predmetoch s vyššou týždennou časovou dotáciou 50% 
odučených hodín aj z iných,  ako zdravotných dôvodov. 
 
Hodnotenie prospechu  žiaka sa vo vyučovacích predmetoch vykonáva klasifikáciou, ktorej 
výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. 

Žiaci   druhého až deviateho ročníka sa klasifikujú  vo všetkých  predmetoch: 

 1 – výborný, 
 2 – chválitebný, 
 3 – dobrý, 
 4 – dostatočný, 
 5 – nedostatočný. 
 
Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 
využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 
prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo 
využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 
nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných 
osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 
využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 
v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho 
činností sú menej kvalitné. 
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Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov, ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 
presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 
omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 
opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 
učiteľa. 

 Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň 
základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň 
sa vypíše slovom. 

 Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov u žiakov 1. ročníka  a výchovné 
predmety u žiakov druhého až štvrtého ročníka  sa  hodnotia slovne stupňami: 
 

a)    dosiahol veľmi dobré výsledky, 
 b)    dosiahol dobré výsledky, 

 c)    dosiahol uspokojivé výsledky, 
 d)    dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky  
Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, 
dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 
učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické, 
dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si 
organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode 
učiteľa. Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé 
texty, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti 
požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. 
Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh 
samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. 
Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne. 

Stupeň dosiahol dobré výsledky  
Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 
osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou 
učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú 
slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a 
kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje 
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logiku. Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny 
aj písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších 
nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.  
 
Stupeň dosiahol uspokojivé výsledky  
Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a 
zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 
kľúčových kompetencií sa vyskytujú nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, 
zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením 
dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a 
výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie 
svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá. 
 
Stupeň dosiahol neuspokojivé výsledky  
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich 
využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a 
praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní 
poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri 
využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v 
správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. 
Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá.  
Predmety etická výchova a náboženská výchova sa hodnotia  slovne – absolvoval/a/. 
 
Hodnotenie správania žiaka  
Hodnotenie správania sa  klasifikuje týmito stupňami: 

1  – veľmi dobré, 
2  – uspokojivé, 
3  – menej uspokojivé, 
4  – neuspokojivé. 

 
Stupeň 1 (veľmi dobré) 
Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 
dopúšťa menej závažných previnení. 
 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 
a usiluje sa svoje chyby napraviť. 
 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 
Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 
previnení. 
 
Stupeň 4 (neuspokojivé) 
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné 
vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 
a zamestnancov školy. 
Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského 
poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. 
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Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: 
a) pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 
alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v 
pedagogickej rade, 
b) opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné 
alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu 
stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä 
napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa 
školy. 
Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede 
vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, 
výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 
Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom 
liste žiaka. 
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. 
Presné pravidlá správania sa žiakov určuje ŠP s ktorým sú oboznámení žiaci školy aj ich 
zákonní zástupcovia. Nachádza sa  v každej triede tunajšej školy. Je zverejnený na webovej 
stránke školy. 
O všetkých navrhovaných opatreniach vo výchove a znížených známkach zo správania sú 
preukázateľne informovaní rodičia (zákonní zástupcovia) žiaka, písomne,  na triednych 
aktívoch, pri predvolaniach do školy. 
 
Celkové hodnotenie 

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

a)   prospel (a), 
b)   neprospel (a) 

 
Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.  

(2) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný 
alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 
opakuje ročník.  

(3) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo 
závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, 
ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, 
vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát 
 
 
Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na 
konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 
b) prospel (a) veľmi dobre, 
c) prospel (a), 
d) neprospel(a). 
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Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 
prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 
predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré;  

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 
prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší 
ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré;  

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom vyučovacom 
predmete;  

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

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, 

c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 
zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne  
 
(1) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom 
polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, 
a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po 
skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.  

(2) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, 
riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo 
spravidla v poslednom týždni augusta.  
 
 Opravné skúšky  
 
(1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích 
predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom 
hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia 
riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.  
 
Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky  
 podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov 
nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie 
opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra. 
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(2) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z 
vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu 
nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky.  
 
Komisionálna skúška  
 
(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:  
a) je skúšaný v náhradnom termíne,  
b) vykonáva opravnú skúšku,  
c) o preskúšanie požiada zákonný zástupca,  
d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa,  
e) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,  
f) plní osobitný spôsob školskej dochádzky,  
g) má povolené individuálne vzdelávanie,  
h) ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.  
 
Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých 
predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo 
dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa 
vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka.  
Ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej 
štátnej správy v školstve. 
 Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu 
hodnotený na základe komisionálnej skúšky.  
 
(1) Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre 
neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej 
preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi 
žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže 
byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 
predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.  

(2) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v 
škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v 
zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a 
dosiahol v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, 
sa umožní vykonať opravnú skúšku . 
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Systém hodnotenia prospechu pre I. stupeň (ISCED 1) 

Hodnotenie v 1. ročníkoch: Slovné hodnotenie (4 stupne) . Náboženská a etická výchova – 
absolvoval. 

 
Hodnotenie v 2.- 4.ročníku :Hodnotenie žiakov vo všetkých predmetoch sa bude vykonávať 
klasifikáciou, aj náboženská a etická výchova 
 
V slovnom hodnotení v 1. ročníku  sa nebude na vysvedčeniach používať slovný 
komentár. 

 

Systém hodnotenia prospechu pre II. stupeň - (ISCED 2) 
 

Hodnotenie v 5.- 9. ročníku: Hodnotenie žiakov vo všetkých predmetoch sa bude vykonávať 
klasifikáciou, aj náboženská a etická výchova.  

Podrobné hodnotenie v jednotlivých predmetoch je rozpracované v prílohách tejto smernice 1. 
Systém hodnotenia prospechu pre 1. stupeň,  
2. Systém hodnotenia prospechu pre 2. stupeň. 
 
Evalvačné (hodnotiace) nástroje 

Pozorovanie, písomné práce, testy, ústne skúšky, dotazníky, ankety, rozhovory, projektové 
metódy, inscenačné hry, výsledky súťaží, olympiád. 
Zameriavame sa na hodnotenie postojov žiaka,  sebahodnotenie. 
Postupne by žiak sám mal byť schopný vystihnúť, čo sa mu podarilo a v čom má ešte rezervy, 
čo je jeho silná stránka. Pre tento spôsob využívame rôzne formy – rozhovor, žiakovo 
portfólio, dotazník a pod. 
 
Kritériom pre nás je: 

• spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 
• kvalita výsledkov. 

 
 
         
Prerokované  na pedagogickej rade  30.08.2013 
 
 
 
Účinnosť od 01.09.2013       Mgr. Jozef Varga 
         riaditeľ školy 
 
 
 
 
Prílohy: 1. Systém hodnotenia prospechu pre I.stupeň ( ISCED 1) 
              2. Systém hodnotenia prospechu pre II.stupeň ( ISCED ) 
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