
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec 

 

 
 

Interný predpis č. 1/2022 

 

pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

 

V súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č.22/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a 

klasifikácie žiakov základných škôl  v Slovenskej republike a ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2011, 

v znení neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a m 

 

tento interný predpis, ktorý upravuje postup pri: 

1. hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov, 

2. hodnotení a klasifikácii správania žiakov, 

3. celkovom hodnotení žiakov, 

4. hodnotenie predmetov vyučovaných metódou CLIL 

5. hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

6. komisionálnych skúškach, 

7. vedení dokladov o vzdelaní a niektorých školských tlačív. 

 

 

1. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PROSPECHU ŽIAKOV 

 

Pri hodnotení  výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

➢ výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

➢ požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

➢ učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

 

a) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

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 osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 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. 

 

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. 

 

a) Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť 

znížené na základe správania žiaka. 

 

b) Vyučovacie predmety Etická výchova a Náboženská výchova sa neklasifikujú. V tých 

predmetoch sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/-a“ alebo 

„neabsolvoval/-a“. 

 

c) Vyučovací predmet Technika (6. – 9. ročník) sa neklasifikuje. V tomto predmete sa v 

katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-

a“. 

 

d) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Z predmetu s hodinovou dotáciou 

1 hodina týždenne minimálne dvakrát v polročnom hodnotiacom období, z toho aspoň raz 

ústne. Z predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako 1 hodina týždenne minimálne trikrát 

v polročnom hodnotiacom období, z toho aspoň raz ústne. 

 

e) Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

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



Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi 

a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

 

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

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 

archivuje do konca príslušného školského roka. 

 

g) Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje 

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

jednu skúšku uvedeného charakteru. 

 

h) Zákonných zástupcov žiaka informujú o prospechu a správaní žiaka: 

•  triedny učiteľ  – priebežne a tiež na rodičovských združeniach a na informačných dňoch, 

• učitelia jednotlivých predmetov – zápisom známok do elektronickej žiackej knižky 

v prostredí EduPage (žiaci 1. – 5. ročníka SZŠ), do elektronickej žiackej knižky v prostredí 

Proxia Academy (žiaci 6. ročníka SZŠ) a do papierovej žiackej knižky (žiaci 1. – 4. ročníka 

SZŠ). Do elektronickej žiackej knižky vyučujúci zapisuje známky v deň, keď ich žiak získal. 

 

i) V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov 

žiaka riaditeľ školy písomne na návrh triedneho učiteľa. 

 

1. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA ŽIAKOV 

 

a) Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského 

poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. 

b) Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti.  

 

c) 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 

 

d) Správanie žiaka 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. 



2. CELKOVÉ HODNOTENIE 

 

a) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho 

správania. 

 

b) Na hodnotenie písomných prác  (tematických previerok, kontrolných previerok, vstupných 

previerok, písomných testov) využívame nasledujúcu stupnicu:  

 

Pre 1. – 5. ročník SZŠ – všetky vyučovacie predmety 

                              100   –   90 %    =  1 

                                89   –   75 %    =  2 

                                74   –   50 %    =  3 

                                49   –   25 %    =  4 

                                24  –     0 %     =  5 

  

Pre 6. ročník SZŠ – spoločenskovedné a prírodovedné vyučovacie predmety 

- 50 % - tematické testy, 35 % ostatné metódy hodnotenia, 15 % aktivita 

Testy: 100   –   90 %  =  1 

89   –   75 %    =  2 

74   –   50 %    =  3 

49   –   33 %    =  4 

32  –     0 %     =  5 

 

Pre 6. ročník SZŠ – cudzie jazyky 

- 50 % - tematické testy, 35 % ostatné metódy hodnotenia, 15 % aktivita 

Testy: 100   –   90 %  =  1 

89   –   75 %    =  2 

74   –   60 %    =  3 

59   –   45 %    =  4 

44  –     0 %     =  5 

 

Pre 6. ročník SZŠ – Hudobný výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova 

- 70 % - aktivita, 30 % zručnosti 

- Aktivita sa hodnotí celou škálou známok (1 – 5) 

 

c) Vyučujúci môže žiakovi na konci hodnotiaceho obdobia udeliť aj inú známku, než je 

vygenerovaná elektronickým systémom v prostredí Edupage a Proxia Academy avšak 

s rozdielom maximálne o jeden klasifikačný stupeň.  

 

d) 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. 

 



e) Celkové hodnotenie žiaka prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka základnej 

školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel (a) 

neprospel (a) 

 

f) Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na 

konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel (a) s vyznamenaním 

prospel (a) veľmi dobre 

prospel (a) 

neprospel(a) 

 

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; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete 

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ 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; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré. 

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

predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený 

ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

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

nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po 

opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

 

k) Vyučovacie predmety Etická výchova (1. - 9. ročník) a Náboženská výchova (1. - 9. ročník)  

a Technika (6. - 9. ročník) sa neklasifikujú. V tých predmetoch sa v katalógovom liste žiaka 

a na vysvedčení žiaka uvedie slovo:  

• 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, 

• neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval, 

• neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.   

 

Rovnako tak platí, ak je žiak neklasifikovaný (nehodnotený) v niektorom vyučovacom 

predmete. 

 



4.   HODNOTENIE PREDMETOV VYUČOVANÝCH METÓDOU CLIL 

Hodnotenie vedomostí prebieha priebežne. Hodnotia sa vedomosti z predmetu a nie z jazyka, ktorý 

je prostriedkom na dosiahnutie vedomostí. Učiteľ môže overovať vedomosti aj v cudzom jazyku, no 

hodnotia sa vedomosti len známkou výborný, ako prostriedok motivácie pre žiakov. Ostatné známky 

majú mať len informatívny charakter pre žiaka a pre učiteľa, ako žiak zvládol preberané učivo.  Do 

daného predmetu sa zapisujú maximálne dve známky za polrok. 

 

 

5. HODNOTENIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

 

a) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať 

zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní poradenských 

zariadení rezortu školstva.  

 
b) Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ  rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav  

žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  výsledky práce 

žiaka v príslušnom predmete. 

 

c) Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady 

jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných 

výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho 

pracovnej a sociálnej integrácie. 

 

d) U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a 

písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia, a ktorá 

predstavuje východisko pre  hodnotenie jeho učebných výsledkov.  

 

e) Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a 

vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také 

podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či  

uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu  odpovede. 

 

f) Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť 

kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie poradenského 

zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka odpovede sa 

nehodnotí. Zajakavému žiakovi  je potrebné poskytnúť viac času na  odpoveď a taktne o tom 

poučiť aj spolužiakov. 

 

g) Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne a 

jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám. 

 

h) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami alebo 

so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a praktické zručnosti, 

nie úroveň jazykového prejavu. 

 

i) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ uprednostňuje ústnu 

odpoveď pred písomnou prácou. 

 

j) Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného 

znevýhodnenia žiaka. 

 



k) Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, 

alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi 

metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými  poruchami učenia učiteľ 

nehodnotí známkami, ale slovne,  vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. 

 

l) Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri 

hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom.  

 

m) Grafický prejav  žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho úroveň 

(napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou. 

 

n) Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné 

písmo, sa nehodnotí. 

 

o) U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri dlhotrvajúcich 

písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou zrakového 

odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza 

z odporúčania poradenského zariadenia rezortu školstva.  

 

p) Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri písomnej 

skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 

 

q) Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami (napr. 

diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, poúrazové stavy a pod.) učiteľ 

pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivenosť, podráždenosť, poruchy pozornosti,  

únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo chronického ochorenia, toto 

zohľadňuje pri jeho hodnotení. 

 

r) Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka  zdravotne 

oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne pripravený a jeho 

výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným spôsobom hodnotený, až 

keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu. 

 

s) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej školy  zo školy pri 

zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie učiteľa školy pri 

zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol hodnotený.  

 

t) Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch cudzí 

jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova a pracovné vyučovanie v 

rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom na 

druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia. 

 

u) Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť učebné 

osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na 

vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke sa uvedie, v 

ktorých predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu. 

 

v) Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka  sa používa 

rovnaké  tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

 

 

 

 



6.   KOMISIONÁLNE SKÚŠKY 

 

1. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak 

 a) vykonáva rozdielovú skúšku, 

 b) je skúšaný v náhradnom termíne, 

 c) o preskúšanie požiada zákonný zástupca žiaka, ktorý mal pochybnosti o správnosti     

klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní 

odo dňa získania výpisu vysvedčenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa 

vydania vysvedčenia. Zákonný zástupca požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný 

predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka preskúšanie požiadať orgán 

miestnej štátnej správy v školstve, 

 d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

 e) vykonáva opravné skúšky, 

 f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

 g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

 h) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 

 i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

 j) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie. 

 

2. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku v riadnom 

termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov 

skúšky podľa ods. 1 písm. b). 

 

3. Riaditeľ  školy môže nariadiť komisionálnu skúšku aj na podnet učiteľa v prípade, že žiak z daného 

predmetu vymeškal viac ako 30 % odučených vyučovacích hodín. 

 

4. Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e). 

5. Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov. 

 

6. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo 

prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa 

odseku 1 písm. c. sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu 

skúšku stupňom prospechu nedostatočný. 

 

7. Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období 

ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

 

8. O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až j) rozhodne riaditeľ  školy. 

Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ  školy. 

 

9. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z: 

 a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ  školy alebo ním poverený učiteľ, 

 b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ  vyučujúci žiaka príslušný 

     vyučovací predmet, 

a) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný 

vyučovací predmet. 

 

10. Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je 

pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 

 



   7.    PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA A DOKLADY O VZDELÁVANÍ 

 

Na konci prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi odpis vysvedčenia. Na konci školského 

roka škola vydá žiakovi vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky hodnotenia za prvý a za druhý 

polrok školského roka. 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Tento predpis nadobúda účinnosť  09. septembra 2022. Ruší sa tým Interný predpis č.1/2020  

pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov vydaný dňa 18. septembra 2020. 

 

S predpisom boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy na pedagogickej rade konanej 

dňa 08. 09. 2022. 

 

 

 

 

V Lučenci dňa 08. 09. 2022                PaedDr. Mária Pálešová 

                                                                                                                 riaditeľka  školy 

 

 


