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Dodatok č. 1 k Inovovanému školskému vzdelávaciemu programu 

ISCED 2 ZŠ s MŠ Bystričany  

Kritériá na hodnotenie predmetov v 2. polroku 2019/2020 

Vzhľadom na prerušenie vyučovania a jeho priebeh v podmienkach domáceho vyučovania sa 

dopĺňa Inovovaný školský vzdelávací program v častiach Hodnotenie predmetov tak, aby 

reflektoval na zmenenú situáciu. Kritériá a ich dosahovanie jednotlivým žiakom na konci 

obdobia sú základom pre klasifikáciu žiaka a klasifikačný stupeň. Záverečná klasifikácia (2. 

polrok 2019/2020) bude vychádzať z toho, ako žiak dosiahol stanovené ciele a z nich 

odvodené kritériá hodnotenia predmetu. Úroveň splnenia kritérií indikuje klasifikačný stupeň. 

Podľa rozhodnutia riaditeľa školy zo dňa 7. 4. 2020 sa v 2. polroku 2019/2020 klasifikujú na 

2. stupni tieto predmety: 

V. ročník 

Klasifikácia známkou: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, geografia, 

dejepis, biológia, informatika. 

Neklasifikujú sa: ekonomika domácnosti, technika, hudobná výchova, výtvarná výchova, 

telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova. 

VI. ročník 

Klasifikácia známkou: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, geografia, 

dejepis, biológia, informatika. 

Neklasifikujú sa: fyzika, ekonomika domácnosti, technika, občianska náuka, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská 

výchova. 

VII. ročník 

Klasifikácia známkou: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, 

matematika, geografia, dejepis, biológia, fyzika, chémia, informatika. 

Neklasifikujú sa: technika, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova. 

VIII. ročník 

Klasifikácia známkou: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, 

matematika, geografia, dejepis, biológia, fyzika, chémia, informatika. 

Neklasifikujú sa: technika, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova. 

IX. ročník 

Klasifikácia známkou: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, 

matematika, geografia, dejepis, biológia, fyzika, chémia, informatika. 

Neklasifikujú sa: technika, občianska náuka, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, 

etická výchova, náboženská výchova. 

Pri určovaní klasifikačného stupňa sa vychádza z/zo 

1. klasifikácie predmetov v období od 1. 2. 2020 do 12. 3. 2020  
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2. klasifikácie predmetov v čase mimoriadnej situácie od 13. 3. 2020 do 7. 4. 2020 

3. úrovne splnenia všeobecných kritérií a kritérií pre hodnotenie jednotlivých predmetov 

v období od 8. 4. 2020 do odvolania. 

A. Všeobecné kritériá  

Ich naplnenie sa posudzuje u všetkých žiakov a všetkých predmetov, ktoré sa podľa 

rozhodnutia riaditeľa školy vyučujú v čase prerušenia vyučovania. 

 aktívna účasť na vyučovacích hodinách prostredníctvom platformy Zoom (Neúčasť žiaka 

na vyučovaní musí byť ospravedlnená, dôvody ospravedlnenia sú rovnaké ako počas 

bežného vyučovania. Prípadné technické problémy s programom, internetovým pripojením 

a pod. sa posudzujú individuálne.) 

 plnenie úloh zadaných online alebo inou elektronickou formou z predmetov, ktoré sa 

vyučujú v čase mimoriadnej situácie: 

 dodržiavanie určených termínov 

 rešpektovanie a dodržiavanie pokynov na vyučovanie 

 komunikácia s vyučujúcim 

 spätná väzba od žiakov 

 úroveň a kvalita splnených úloh (špecifikovaná v kritériách jednotlivých predmetov). 

B. Kritériá na hodnotenie predmetov vyučovaných v čase mimoriadnej situácie 

ISCED 2 

slovenský jazyk a literatúra 

V. ročník 

 tvorba konkrétneho slohového útvaru/žánru: rozprávanie s prvkami opisu (v súlade s 

ŠkVP), 

 úroveň samostatnej práce s literárnym/vecným textom prezentujúca úroveň čitateľskej 

gramotnosti žiaka, 

 úroveň analýzy primeraného textu po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke, 

 úroveň verbálneho vyjadrenia vlastného názoru, vôle a citov k prečítanému 

literárnemu/vecnému textu a následné argumentovanie (povesť, legenda), 

 úroveň transformácie prečítaného textu z jedného žánru do druhého, 

 úroveň osvojenia jazykových a literárnych vedomostí z požadovaného učiva praktickým 

aplikovaním do analýzy literárneho textu (podstatné mená, prídavné mená, synonymá, 

antonymá, povesť, legenda), 

 sebahodnotenie žiaka, 

 *nepovinná čitateľská karta k  dielu podľa vlastného výberu (mimočítankové čítanie 

primerané veku). 

VI. ročník 

 tvorba konkrétneho slohového útvaru/žánru: rozprávanie s využitím priamej reči (1.os., 3. 

os.) v súlade s iŠkVP, 
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 úroveň samostatnej práce s literárnym/vecným textom prezentujúca úroveň čitateľskej 

gramotnosti žiaka, 

 úroveň analýzy primeraného textu po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke, 

 úroveň verbálneho vyjadrenia vlastného názoru, vôle a citov k prečítanému 

literárnemu/vecnému textu a následné argumentovanie (dobrodružná a detektívna 

literatúra), 

 úroveň transformácie prečítaného textu z jedného žánru do druhého, 

 úroveň osvojenia jazykových a literárnych vedomostí z požadovaného učiva praktickým 

aplikovaním do analýzy literárneho textu (hlavné vetné členy, ja-rozprávanie, on-

rozprávanie, dvojčlenná veta, detektívka), 

 sebahodnotenie žiaka, 

 *nepovinná čitateľská karta k  dielu podľa vlastného výberu (mimočítankové čítanie 

primerané veku). 

VII. ročník 

 tvorba konkrétneho slohového útvaru/žánru: charakteristika osoby (v súlade s iŠkVP), 

 úroveň samostatnej práce s literárnym/vecným textom prezentujúca úroveň čitateľskej 

 gramotnosti žiaka, 

 úroveň analýzy primeraného textu po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke, 

 úroveň verbálneho vyjadrenia vlastného názoru, vôle a citov k prečítanému 

literárnemu/vecnému textu a následné argumentovanie (fantasy literatúra, detektívna 

literatúra, robinsonáda, western), 

 úroveň transformácie prečítaného textu z jedného žánru do druhého, 

 úroveň osvojenia jazykových a literárnych vedomostí z požadovaného učiva praktickým 

aplikovaním do analýzy literárneho textu (hlavné vetné členy, veta – jednoduchá, 

holá/rozvitá/s viacnásobným vetným členom, jednočlenná – slovesná/menná, dvojčlenná – 

úplná/neúplná, fantasy, detektívka, robinsonáda, western), 

 sebahodnotenie žiaka, 

 *nepovinná čitateľská karta k  dielu podľa vlastného výberu (mimočítankové čítanie 

primerané veku). 

VIII. ročník 

 tvorba konkrétneho slohového útvaru/žánru: štruktúrovaný životopis (v súlade s iŠkVP), 

 úroveň samostatnej práce s literárnym/vecným textom prezentujúca úroveň čitateľskej 

gramotnosti žiaka, 

 úroveň analýzy primeraného textu po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke, 

 úroveň verbálneho vyjadrenia vlastného názoru, vôle a citov k prečítanému 

literárnemu/vecnému textu a následné argumentovanie (dobrodružná literatúra, vedecko-

fantastická literatúra, denník, vedecko-populárna literatúra, literatúra faktu), 

 úroveň transformácie prečítaného textu z jedného žánru do druhého, 

 úroveň osvojenia jazykových a literárnych vedomostí z požadovaného učiva praktickým 

aplikovaním do analýzy literárneho textu (vetné členy – podmet, prísudok, predmet, 
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príslovkové určenie, prívlastok, prístavok; veta – druhy viet z rôznych hľadísk, 

dobrodružná literatúra, denník, literatúra faktu), 

 vnútorná kompozícia rozprávania (dobrodružná literatúra), 

 sebahodnotenie žiaka, 

 *nepovinná čitateľská karta k  dielu podľa vlastného výberu (mimočítankové čítanie 

primerané veku). 

IX. ročník 

 tvorba konkrétneho slohového útvaru/žánru: úvaha (v súlade s ŠkVP), 

 úroveň samostatnej práce s literárnym/vecným textom prezentujúca úroveň čitateľskej 

 gramotnosti žiaka, 

 úroveň analýzy primeraného textu po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke, 

 úroveň verbálneho vyjadrenia vlastného názoru, vôle a citov k prečítanému 

literárnemu/vecnému textu a následné argumentovanie (epika, slovenská a svetová dráma – 

podľa odporúčaných ukážok v učebnici), 

 úroveň transformácie prečítaného textu z jedného žánru do druhého, 

 úroveň osvojenia jazykových a literárnych vedomostí z požadovaného učiva, 

 praktickým aplikovaním do analýzy literárneho textu (jazykové štýly, vetné členy – 

podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie, prívlastok, prístavok; jednoduchá veta a 

súvetie, spisovný jazyk a nárečie v dráme), 

 vnútorná kompozícia rozprávania (epika, dráma), 

 sebahodnotenie žiaka, 

 *nepovinná čitateľská karta k  dielu podľa vlastného výberu (mimočítankové čítanie 

primerané veku). 

anglický jazyk 

V. ročník 

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva a slovnej zásoby zisťovaná priebežne 

formou testov, cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo 

klasifikačným stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh, 

 úroveň výstupu a správnosti gramatických štruktúr projektovej práce. 

VI. ročník 

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva a slovnej zásoby zisťovaná priebežne 

formou testov, cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo 

klasifikačným stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh. 

VII. ročník 
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 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva a slovnej zásoby zisťovaná priebežne 

formou testov, cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo 

klasifikačným stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh. 

VIII. ročník 

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva a slovnej zásoby zisťovaná priebežne 

formou testov, cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo 

klasifikačným stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh. 

IX. ročník 

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva a slovnej zásoby zisťovaná priebežne 

formou testov, cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo 

klasifikačným stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh, 

 úroveň výstupu a správnosti gramatických štruktúr projektovej práce, 

 úroveň výstupu a správnosti gramatických štruktúr písomnej práce (sloh, esej a pod.). 

nemecký jazyk 

VII. – IX. ročník 

 celková úroveň osvojenia si vedomostí v zmysle platného vzdelávacieho štandardu iŠVP 

pre predmet nemecký jazyk zisťovaná a overovaná priebežne rôznymi formami: testy, 

cvičenia, online cvičenia, ústne skúšanie, 

 správnosť vypracovania a riešenia zadaných úloh z rôznych oblastí jazyka (lexika, 

gramatika, konverzačné zručnosti, písomný prejav...), 

 úroveň samostatnosti vypracovaných úloh, kvalita a správnosť vypracovania úloh, opravy 

úloh po konzultácii s vyučujúcim, 

 komplexná úroveň vypracovania zadanej projektovej alebo samostatnej písomnej práce. 

matematika 

V. – IX. ročník 

 celková úroveň osvojených vedomostí a poznatkov z predpísaného učiva zisťovaná 

priebežne zadávaním testov, rôznych typov úloh a vzájomným rozhovorom, 

 kvalitatívna úroveň riešenia zadaných úloh v zošite (správnosť postupov, používanie 

algoritmov pri riešení jednotlivých typov úloh), 

 dodržiavanie pokynov pri riešení úloh, 

 samostatnosť a tvorivosť pri riešení zadaných úloh, 
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 kvalitatívna úroveň písomného a grafického prejavu, estetická aj odborná úroveň 

spracovania poznámok v zošite, kvalita narysovaných geometrických útvarov (čistota 

rysovania a presnosť), 

Nehodnotí sa: kontrolné písomné práce po prebratí tematického celku, štvrťročné písomné 

práce. 

informatika 

V. ročník 

V predmete informatika hodnotíme úroveň vypracovania samostatných zadaní v tomto poradí: 

 správnosť vypracovania zadania, 

 správnosť odstránenia nedostatkov po konzultácii s vyučujúcim, 

 dodržiavanie termínov vypracovania zadaní, 

 práca s emailom. 

VI. ročník 

V predmete informatika hodnotíme úroveň vypracovania samostatných zadaní v tomto poradí: 

 správnosť vypracovania zadania, 

 správnosť odstránenia nedostatkov po konzultácii s vyučujúcim, 

 dodržiavanie termínov vypracovania zadaní, 

 práca s emailom. 

VII. ročník 

V predmete informatika hodnotíme úroveň vypracovania samostatných zadaní v tomto poradí: 

 správnosť vypracovania zadania, 

 správnosť odstránenia nedostatkov po konzultácii s vyučujúcim, 

 dodržiavanie termínov vypracovania zadaní, 

 práca s emailom. 

Samostatné úlohy sú zamerané na prácu s kancelárskym balíkom. 

VIII. ročník 

V predmete informatika hodnotíme úroveň vypracovania samostatných zadaní v tomto poradí: 

 správnosť vypracovania zadania, 

 správnosť odstránenia nedostatkov po konzultácii s vyučujúcim, 

 dodržiavanie termínov vypracovania zadaní, 

 práca s emailom, 

 výsledky v IT Teste 2020. 

Samostatné úlohy sú zamerané na prácu s kancelárskym balíkom. 

IX. ročník 

V predmete informatika hodnotíme úroveň vypracovania samostatných zadaní v tomto poradí: 

 správnosť vypracovania zadania, 
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 správnosť odstránenia nedostatkov po konzultácii s vyučujúcim, 

 dodržiavanie termínov vypracovania zadaní, 

 práca s emailom, 

 výsledky v IT Teste 2020. 

dejepis 

V. – IX. ročník  

 aktívny prístup, 

 vypracovávanie poznámok a úloh elektronickou formou, 

 dodržiavanie rozsahu preberaného učiva, 

 dodržiavanie termínov, 

 spätná väzba, hlásenie sa učiteľovi včas do stanoveného termínu, po každej prebratej téme, 

 úroveň samostatnej práce, vedenie zošita, obsah a prehľadnosť poznámok, 

 úroveň osvojenia vedomostí, zisťovaná priebežne úlohami, testami, zadaniami a 

vyhodnocovaná bodmi a percentami, 

 aktívna účasť a práca na vyučovacích hodinách prostredníctvom platformy Zoom, 

 úroveň ústnych odpovedí v režime Zoom, prípadne v školskom režime „naživo“. 

geografia 

V. – IX. ročník  

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva zisťovaná priebežne formou testov, 

cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo klasifikačným 

stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh, 

 úroveň výstupu a obsahu projektovej práce zahrňujúcej získavanie potrebných informácii, 

 ich následnú selekciu a spracovanie do prezentačnej formy. 

biológia 

V. – IX. ročník  

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva zisťovaná priebežne formou testov, 

cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo klasifikačným 

stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh, 

 úroveň výstupu a obsahu projektovej práce zahrňujúcej získavanie potrebných informácii, 

 ich následnú selekciu a spracovanie do prezentačnej formy. 

fyzika 

VII. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí z redukovaného učiva (príloha inovovaného školského 

vzdelávacieho programu) zisťovaná priebežne testami, úlohami a inými zadaniami, 
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 úroveň samostatnej práce, vedenie zošita,  

 úroveň spracovania výstupu samostatnej práce zameranej na získavanie, spracovanie 

a prezentáciu vedomostí. 

VIII. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí z redukovaného učiva (príloha inovovaného školského 

vzdelávacieho programu) zisťovaná priebežne testami, úlohami a inými zadaniami, 

 úroveň samostatnej práce, vedenie zošita,  

 úroveň splnenia a spracovania najmenej jedného domáceho experimentu podľa zadania. 

IX. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí z redukovaného učiva (príloha inovovaného školského 

vzdelávacieho programu) zisťovaná priebežne testami, úlohami a inými zadaniami, 

 úroveň samostatnej práce, vedenie zošita,  

 úroveň spracovania výstupu samostatnej práce zameranej na získavanie, spracovanie 

a prezentáciu vedomostí. 

chémia 

VII. ročník 

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva zisťovaná priebežne formou testov, 

cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo klasifikačným 

stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh, 

 úroveň výstupu a obsahu projektovej práce zahrňujúcej získavanie potrebných informácii, 

 ich následnú selekciu a spracovanie do prezentačnej formy. 

VIII. ročník 

 úroveň osvojenia si vedomostí a poznatkov z učiva zisťovaná priebežne formou testov, 

cvičení, ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo klasifikačným 

stupňom, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov, 

 úroveň samostatnosti vypracovávania úloh, 

 úroveň výstupu a obsahu projektovej práce zahrňujúcej získavanie potrebných informácii, 

 ich následnú selekciu a spracovanie do prezentačnej formy. 

IX. ročník 

 celková úroveň osvojených vedomostí z predpísaného učiva zisťovaná priebežne 

zadávaním 

 testov, rôznych typov úloh a ústnym skúšaním, 

 dodržiavanie pokynov pri zadávaní úloh, 

 samostatnosť a tvorivosť pri riešení zadaných úloh, 

 úroveň spracovania výstupu samostatnej práce zameranej na získavanie, spracovanie a 

prezentáciu vedomostí v tematickom celku CHÉMIA V BEŽNOM ŽIVOTE, 
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 kvalitatívna úroveň písomného a grafického prejavu, úroveň spracovania poznámok 

v zošite, 

Nehodnotia sa laboratórne práce. 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade: 7. 4. 2020 

Schválil: Mgr. Kamil Šteiner 

 

 

 


