
Príloha 1 

Hodnotenie jazykov na gymnáziu 
 
Všetky predmety patriace do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v iŠkVP Cirkevného gymnázia 
A. Radlinského budú od školského roka 2018/2019 klasifikované v %, pričom na vysvedčení študenta 
bude hodnotenie študenta zapísané formou známky (1 – 5). Výsledné hodnotenie bude vychádzať 
z priemeru uvedeného v %,pričom vyučujúci má právo s odôvodnením tento priemer nerešpektovať.  
 
Študenti budú hodnotení podľa nasledujúcej stupnice:  

100 – 90 – 1, 89 – 80 – 2, 79 – 55 – 3, 54 – 34 – 4, 33 – 0 – 5 
 
Stupnica bola upravená z dôvodu odlíšenia náročnosti vzdelávania v gymnaziálnych 
a základoškolských triedach, tiež z dôvodu požiadaviek absolvovania MS, kde sa za spodnú hranicu 
úspešnosti zvládnutia PFIČ MS považuje 33%.  
 
Predmetová komisia sa ďalej dohodla na spoločných kategóriách a systéme hodnotenia jednotlivých 
predmetov, nakoľko sa vyučujúci v jednotlivých triedach častejšie menia a študenti sa musia počas 
štúdia viackrát prispôsobovať novým podmienkam a novému systému konkrétneho vyučujúceho. Pre 
klasifikáciu predmetu sme stanovili niekoľko spoločných kategórií, počet známok v jednotlivých 
kategóriách závisí od konkrétneho vyučujúceho, do výsledného priemeru sa však započítajú až 
priemerné známky jednotlivých kategórií. 
 
Pre prímu až kvartu sú záväzné tieto kategórie: 
 

SJL ANJ NEJ, RUJ 

záverečný test (polročný, 
výstupný) 
test 
odpoveď 
sloh 
projekt/prezentácia 
previerka 
ostatné kategórie si učiteľ 
zvolí sám 

záverečné skúšanie 
test 
odpoveď/rozprávanie 
písanie/sloh 
projekt/prezentácia  
previerka 
práca na hodine** 
D.Ú.** 
vystúpenie/súťaž/reprezentácia/ 
publikácia* 
študijný materiál* 

záverečné skúšanie 
test 
odpoveď/rozprávanie 
písanie/sloh 
projekt/prezentácia  
previerka 
práca na hodine** 
D.Ú.** 
vystúpenie/súťaž/reprezentácia/ 
publikácia* 
študijný materiál* 

 
Pre kvintu až oktávu sú záväzné tieto kategórie hodnotenia (výnimku tvorí SSJ a SAJ):  
 

SJL ANJ RUJ, NEJ 

1. záverečný test 
2. test 
3. odpoveď 
4. sloh 
5. projekt/prezentácia 
6. previerka 
7. práca na hodine 
8. domáca príprava 
9. publikovanie/vystúpeni

e 
10.  súťaž 
11.  diktát 
12.  ČD  
13.  študijný materiál 
 

záverečné skúšanie 
test 
odpoveď/rozprávanie 
písanie/sloh 
projekt/prezentácia  
previerka 
práca na hodine** 
D.Ú.** 
vystúpenie/súťaž/reprezentácia
/ 
publikácia* 
študijný materiál* 

záverečné skúšanie 
test 
odpoveď/rozprávanie 
písanie/sloh 
projekt/prezentácia  
previerka 
práca na hodine** 
D.Ú.** 
vystúpenie/súťaž/reprezentácia
/ 
publikácia* 
študijný materiál* 



* hodnotenie spôsobom: splnené/nesplnené  
– navrhované hodnotenie: splnené 1 bod (resp. 100%) a nesplnené 0 bodov (0%)  
** Domáce úlohy a práca na hodine môžu byť hodnotené aj bežným spôsobom, aj spôsobom splnené 
–  nesplnené. 
 
Príklady a možnosti práce nad rámec obsahu vyučovacej hodiny: 
 

SJL 
1. publikovanie/vystúpenie* 
2. súťaž 

 

ANJ  
vystúpenie/súťaž/reprezentácia/p
ublikácia* 
 

1.  
stránka školy 
školský časopis 
Farský list 
verejné printové alebo internetové masmédium 
 
školské vystúpenia (október, december, máj, jún) 
čítanie počas sv. omše  
školské akcie (ples, karneval – moderovanie) 
SOČ 
 
2.  
A Slovo bolo u Boha... (október) 
Hviezdoslavov Kubín  (december) 
Dilongova Trstená (máj) 
 
Oravský mikrofón (október) 
 
Hodžov novinový článok  
Mladá slovenská poviedka (jún) 
esejistické súťaže 
 
olympiáda SJL 
SOČ 
prípadne sa môžu zapojiť do súťaže z iného predmetu, pokiaľ 
bude súčasťou súťaže vytváranie textu – napr. geografická 
olympiáda (píše sa práca).  
 

Olympiáda v ANJ 
esej 
vystúpenie v cudzom 
jazyku 
príspevok do média 
v cudzom jazyku 

Informácie o prebiehajúcich súťažiach nájdu študenti na nástenke jazykov pri jazykovej učebni. Postup 
pri uverejňovaní publikačnej činnosti bude nasledovný: študent napíše príspevok, ktorý najskôr 
v elektronickej forme pošle vyučujúcemu a následne ho po schválení a zapracovaní požiadaviek 
vyučujúceho odošle na uverejnenie. Publikačná činnosť bude uznaná, keď bude článok uverejnený 
v konkrétnom médiu či na internetovej stránke.  
 

 v niektorých kategóriách  sa používa hodnotenie kombináciou bodov a percent; 

 známky v jednotlivých kategóriách sa spriemerujú a výsledná známka bude priemerom 

výsledných známok jednotlivých kategórií; 

 chýbajúci záverečný test, test, sloh a projekt/prezentácia je ohodnotená 0% a od študenta sa 

očakáva, že si po dohode s vyučujúcim chýbajúce testovanie doplní, inak zostane v platnosti 

nulové hodnotenie, ktoré negatívne ovplyvní celkovú klasifikáciu. 

 

 práca na hodine: študent je ohodnotený za výnimočnú aktivitu 1 bodom a za rušivú alebo 

nevhodnú  činnosť alebo nečinnosť 0 bodmi. Bežná a priemerná aktivita nie je bodovo 

hodnotená. 



 

 domáca príprava: učiteľ má právo ohodnotiť domácu prípravu študenta. Pri hodnotení sa 

zohľadňuje okrem kvality vypracovania i samostatná práca a snaha. Študent má právo raz za 

polrok sa ospravedlniť, že nie je pripravený na hodinu – nemá domácu úlohu alebo nie je 

pripravený odpovedať z učiva. V takomto prípade si učiteľ poznačí do žiackej knižky študenta, 

že už bola využitá možnosť ospravedlnenia. Pri opakovanom nesplnení domácej prípravy učiteľ 

hodnotí domácu prípravu známkou 0%.  

 

 publikovanie/vystúpenie: študent, ktorý raz za polrok publikuje aspoň jeden text alebo bude 

mať samostatný verejný jazykový prejav primeranej dĺžky a kvality bude ohodnotený 1 bodom. 

Študent, ktorý to neurobí, bude ohodnotený 0 bodmi. 

Návrhy na publikovanie: 

o  školská stránka 

o  školský časopis 

o  farský list 

o  blog 

o  verejné video 

Návrhy na vystúpenie: 

o  školské akcie 

o  sväté omše 

 

 súťaž: študent, ktorý sa aktívne zapojí do súťaže, bude ohodnotený 1 bodom. Študent, ktorý 

to neurobí, bude ohodnotený 0 bodmi. Jedna súťaž v školskom roku platí ako podklad na 

hodnotenie v oboch polrokoch. Ak sa študent aktívne zapojí už v prvom polroku, bude 

automaticky ohodnotený 1 bodom aj v druhom polroku.  

Návrhy na súťaže: 

o  A Slovo bolo u Boha... 

o  Hviezdoslavov Kubín 

o  Dilongova Trstená 

o  Oravský mikrofón 

o  Olympiáda zo slovenského jazyka 

o  Mladá slovenská poviedka 

o  esejistické súťaže 

STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ zastupuje vystúpenie aj súťaž – študent môže získať bod 

v oboch kategóriách hodnotenia. 

 diktát:  %  chyby 

o  100  0  

o  90  1 

o  85  2 

o  80  3 

o  75  4 

o  70  5 

o  65  6 

o  60  7 

o  50  8 

o  40  9 

o  30  10 



o  20  11 

o  10  12 

o  0  13 a viac 

 

 

 čitateľský denník: hodnotenie bude pozostávať z dvoch častí – test z daného diela (12 bodov) 

a krátka esej podľa požadovaných kritérií  - predovšetkým zaujatie osobného postoja 

podporené konkrétnymi argumentmi a príkladmi z diela, charakteristika konania postáv 

a kvalitná jazyková úroveň (3 body). 

 

 študijný materiál: vyučujúci dvakrát za polrok (október, január, marec, jún) ohodnotí študijný 

materiál študenta 1 bodom ako vyhovujúci, ak obsahuje prehľadne zapísané prebrané učivo 

a má vypracované zadané úlohy. Ak študent neodovzdá zošit alebo iný požadovaný študijný 

materiál, alebo bude mať v ňom výrazné nedostatky (záznamy z iných predmetov, chýbajúce 

celky, nedostatočne vypracované úlohy), bude ohodnotený 0 bodmi. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


