
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 
Predmetová komisia anglický jazyk a druhý vyučovací jazyk 

 

Hodnotenie a klasifikácia v školskom roku 2021/2022 

 

Členovia jednotlivých predmetových komisií  budú  postupovať  pri hodnotení žiakov 

podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. 

V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie 

príslušní učitelia po vzájomnej dohode. 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 sa používa pri čiastkových 

známkach a známkach uvedených na vysvedčení. Výsledné známky na vysvedčení sa spočítajú 

na princípe váženého priemeru. 

Žiak, ktorý nenapísal písomku v danom termíne z dôvodu dlhodobej neprítomnosti, 

požiada do dvoch týždňov o možnosť napísať si náhradnú písomku, ktorej termín je v piatok 

po vyučovaní, prípadne po dohode s vyučujúcim. V prípade, že žiak si nenapíše  náhradnú 

písomku v termíne dohodnutom s vyučujúcim z daného predmetu  získava tak 0 %, čo sa rovná 

známke nedostatočný. 

 

 

Členovia predmetovej komisie  odsúhlasili stupnicu hodnotenia platnú na šk. rok 

2021/2022 ako aj  používanie bodového systému, to znamená, že každý žiak musí absolvovať 

všetky zadané práce (písomné, ústne, praktické a i.), percentuálne vyjadrenie počtu získaných 

bodov potom následne určí hodnotu výslednej známky.  

Členovia  príslušnej predmetovej komisie budú hodnotiť prácu študentov podľa 

nasledovnej stupnice: 

 

Stupnica hodnotenia: 

1 100% - 90% 

2   89%- - 77% 

3  76% - 63% 

4  62% - 46% 

5  45% - 0% 

 

Prezentácia              15 bodov 

Ústna odpoveď        10 bodov 

Lekciový test max   60 bodov 



Malá písomka          30 bodov 

Aktivita na hodine     2 body 

 

K hodnoteniu slohov : týka sa časti gramatika a slovná zásoba 

5b - 2 chyby 

4b – 3-6 chýb 

3b – 7 -10 chýb 

2b – 11- 14 chýb 

1b – 15- 18 chýb 

0b – 19  a viac chýb 

Časť obsah a štruktúra je na individuálne posúdenie. 

 

 

 Stupnica  sa používa pri čiastkových známkach a známkach uvedených na 

vysvedčení. Výsledné známky na vysvedčení sa spočítajú na princípe váženého priemeru. 

 

 

Vo Vrbovom, 26.8.2021 

 

Predsedníčka PK: Mgr. Zuzana Motyčková 


