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  Hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania žiakov   
 

Hodnotenie práce žiakov je potrebné ako 

v Spätná väzba na zistenie ako žiak zvládol preberanú problematiku 

v Informácia pre rodiča na akej vedomostnej úrovni je jeho dieťa 

v Informácia pre učiteľa kde má žiak nedostatky a čo treba odstrániť 

v Stupeň úspešnosti používaných metód a foriem práce pedagógov 

 

1.1   Hodnotí sa 

v príprava na vyučovanie 

v  ústna odpoveď 

v  písomné práce 

v  rôzne formy individuálnych a skupinových úloh 

v  správanie na vyučovaní 

 

1.2  Predmet hodnotenia 

v Správanie, ktoré bude oddelené od hodnotenia vedomostí - správanie v škole, 

v kolektíve rovesníkov, vytváranie klímy vo svojom okolí, plnenie si povinností, 

neporušovaniu školského poriadku.  

v Vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré si žiak osvojuje v danom ročníku. Patrí sem: 

príprava na vyučovanie, aktivita na hodine, plnenie si zadaných úloh, spolupráca 

v kolektíve, výsledky ústnych ako aj písomných odpovedí 

 

1.3    Princípy hodnotenia 

v Objektívnosť 

v Spravodlivosť  

v Komplexnosť 

v Hodnotenie podľa zvolených kritérií 

v Citlivosť hodnotenia, aby nedochádzalo k diferencovaniu žiakov na slabších 

a šikovnejších 

v Nerozdeľovať žiakov na slabších a lepších 

v Hodnotiť konkrétne, stručne a jasne 
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v Hodnotením neponižovať žiaka 

v Hodnotením  sledovať celkový vývoj žiaka 

 

1.4  Formy hodnotenia 

v klasifikácia vyjadrená stanovenou stupnicou 1 - 5 (v 2. – 4. ročníku všetky vyučovacie 

predmety s výnimkou etickej výchovy),    

v slovné hodnotenie (v prvom ročníku s výnimkou etickej výchovy)   nehodnotené 

predmety – etická výchova vo všetkých ročníkoch    

 

Hodnotenie žiakov podľa Metodického pokynu č. 22/2011 z 1. mája 2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy 

 

v V 1. ročníku sa hodnotenie žiaka vykonáva slovne vo všetkých predmetoch okrem 

etickej výchovy:   

ü 1 - žiak dosiahol veľmi dobré výsledky  

ü 2 – žiak dosiahol dobré výsledky  

ü 3 – žiak dosiahol uspokojujúce výsledky  

ü 4 – žiak dosiahol neuspokojujúce výsledky  

 

v V ročníkoch 2. – 9. sa hodnotenie žiakov vykonáva klasifikáciou vo všetkých 

predmetoch okrem etickej výchovy  

ü 1 - výborný,   

ü 2 - chválitebný,   

ü 3 - dobrý,   

ü 4 - dostatočný,   

ü 5 – nedostatočný  

Predmet etická výchova sa nehodnotí, použije sa sloveso absolvoval/neabsolvoval.  

v Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka sa na konci prvého a druhého polroka 

vyjadruje slovom  a) prospel,  b) neprospel.   

v Celkové hodnotenie žiaka 2. - 9. ročníka sa na konci prvého a druhého polroka 

vyjadruje slovným spojením  a) prospel s vyznamenaním,  b) prospel veľmi dobre,   

c) prospel,  d) neprospel.   
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Správanie žiaka sa hodnotí stupňami:   

ü 1- veľmi dobré,   

ü 2 - uspokojivé,   

ü 3 - menej uspokojivé,   

ü 4 – neuspokojivé.    

v informácie o hodnotení   podáva triedny učiteľ a vyučujúci jednotlivých predmetov, 

v priebežne prostredníctvom žiackej knižky, internetovej žiackej knižky,    

v štvrťročne,   na triednych schôdzach a konzultáciách o prospechu a správaní,    

v na požiadanie zákonného zástupcu žiaka,    

v v prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informácia ihneď 

(preukázateľným spôsobom)    

v klasifikačný stupeň určí vyučujúci,    

v pri určovaní klasifikačného stupňa na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita 

práce, učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie a hodnotenie 

prístupu žiaka ku vzdelávaniu, stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického 

priemeru priebežnej klasifikácie za príslušné obdobie,    

v pri hodnotení a klasifikácii berie učiteľ  do úvahy aj súvislosti, ktoré ovplyvňujú 

výkon žiaka (vplyv rodinného, sociálneho zázemia, aktuálny zdravotný stav),    

v pri hodnotení a klasifikácii posúdi učiteľ výsledky práce žiaka objektívne, prihliada na 

pokroky žiaka vzhľadom k jeho vzdelávacím predpokladom (zlepšenie – zhoršenie),  

v pri hodnotení a klasifikácii učiteľ neberie do úvahy žiakovo správanie sa vo 

vyučovacom procese,    

v vo výchovných predmetoch hodnotenie zamerať na   vzťah žiaka k činnostiam a 

záujmu o tieto činnosti,    

v stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu,   osvojenie si potrebných vedomostí, 

zručností a schopností a ich tvorivú aplikáciu,   poznanie zákonitostí daných činností a 

ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti,   kvalitu prejavu,   estetické vnímanie, prístup k 

umeleckému dielu a k estetike ostatnej spoločnosti,    

v v telesnej výchove s prihliadnutím na zdravotný stav žiaka všeobecná telesná 

zdatnosť, výkonnosť a starostlivosť o vlastné zdravie,    

v zhoršený prospech a správanie prerokuje pedagogická rada,   na konci klasifikačného 

obdobia zapíšu vyučujúci výsledky celkovej klasifikácie do katalógového listu žiaka, 

v v prípade potreby vyučujúci pripraví návrh a podklady na opravné skúšky alebo na 

klasifikáciu v náhradnom termíne.    
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Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

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

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

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.     

Sebahodnotenie  žiakov posilňuje sebadôveru a sebavedomie žiaka. 
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