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Dodatok č. 1  

k Inovovanému školskému vzdelávaciemu programu ISCED 1 ZŠ 

s MŠ Bystričany  

Kritériá na hodnotenie predmetov v 2. polroku 2019/2020 

Odôvodnenie: 

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 

1. stupni tieto predmety: 

I. ročník 

Slovné hodnotenie: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka. 

Neklasifikujú sa: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, etická 

výchova, náboženská výchova. 

II. ročník 

Klasifikácia známkou: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka. 

Neklasifikujú sa: anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 

výchova, etická výchova, náboženská výchova. 

III. ročník 

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

prírodoveda. 

Neklasifikujú sa: informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 

výchova, etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie. 

IV. ročník 

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

prírodoveda. 

Neklasifikujú sa: informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 

výchova, etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie. 

Pri určovaní klasifikačného stupňa sa vychádza z/zo 

1. klasifikácie predmetov v období od 1. 2. 2020 do 12. 3. 2020  

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. 
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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 1 

slovenský jazyk a literatúra 

I. ročník 

 Úroveň čítania – správna technika čítania, plynulosť, správnosť a bezchybnosť, čítanie s 

porozumením a následná schopnosť reprodukovať prečítané, príp. schopnosť reagovať na 

otázky vyplývajúce z textu. 

 Písanie – úprava so zameraním na dodržiavanie správnych tvarov písmen, správnosť a 

bezchybnosť odpisu, prepisu tlačeného textu a diktátov. 

 Jazykovej oblasť –schopnosť a pohotovosť tvoriť slová a vety na danú hlásku, slabiku, 

schopnosť riešiť tvorivé úlohy: prekrúcačky, doplňovačky, tajničky.... 

II. ročník 

 Úroveň osvojenia vedomostí z prebratého gramatického učiva zisťovaná priebežne 

pravopisnými cvičeniami, doplňovacími cvičeniami, vypĺňaním pracovných listov, 

nácvičnými diktátmi, hodnotené počtom chýb, bodmi, percentami, 

 úroveň vypracovania domácich úloh a školských úloh, vedenie zošita hodnotená počtom 

chýb, 

 úroveň techniky čítania, práca s textom, čítanie s porozumením, orientácia v texte, 

 aktivita na hodinách, vyjadrovanie sa k danej téme. 

III. ročník 

 Úroveň osvojenia vedomostí a poznatkov učiva slovenského jazyka zisťovaná priebežne 

formou ústneho skúšania, testov, úloh hodnotených klasifikačným stupňom, percentami, 

bodmi. 

 Úroveň samostatného vyjadrovania k téme. 

 Správnosť ústnych odpovedí na zadané otázky, správnosť vypracovania zadaných úloh. 
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 Úroveň vypracovania, tvorivosti a prezentovania projektu. 

 Ústne skúšanie: samostatné rozprávanie o téme, príbehu, odpovede na otázky, čítanie 

(klasifikované známkou), testy (percentami). 

 Úlohy v zošite SJL, pracovné listy, cvičný diktát – opravená správnosť vypracovania s 

označením chýb, bodmi, percentami. 

IV. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí z prebratého gramatického učiva: zisťované priebežne testami, 

pracovnými listami a cvičeniami, hodnotené bodmi, percentuálne, slovne pochvalou, 

 komunikácia s vyučujúcim na online vyučovaní, spätná väzba, aktivita žiaka, 

 čitateľská gramotnosť, práca s textom - podľa zadania, počúvanie  a čítanie s porozumením 

(grafické spracovanie, ilustrácia, vypracovanie úloh), 

 úroveň samostatnej práce, slohového postupu, 

 domáca príprava vrátane úpravy zošita a množstva chýb v zadaniach. 

matematika 

I. ročník 

 Pohotovosť a správnosť sčítania a odčítania v obore do 20 bez prechodu cez základ desať s 

dôrazom na pamäťové počítanie, 

 schopnosť riešiť úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia: doplňovačky, slovné 

príklady.... 

II. ročník 

 Úroveň osvojenia si vedomostí z prebratého učiva zisťovaná priebežne formou ústneho 

skúšania, pracovnými listami úlohami v pracovnom zošite hodnotené bodmi, percentuálne, 

slovne, 

 úroveň samostatnej práce na hodine, správnosť riešenia matematických úloh, 

 úroveň pamäťového a písomného sčítania do 100 bez prechodu cez základ 10, 

 správnosť vypracovania domácich úloh, 

 úroveň výstupu formou samostatnej práce hodnotená bodmi, percentuálne. 

III. ročník 

 Úroveň osvojenia vedomostí a poznatkov z upevneného i redukovaného učiva zisťovaná 

priebežne formou ústneho skúšania, testov, úloh hodnotených klasifikačným stupňom, 

percentami. 

 Úroveň samostatnosti vypracovania úloh, vedenie zošita. 

 Správnosť vypracovania zadaných úloh. 

 Ústne skúšanie: násobenie a delenie, pamäťové počítanie do 1000 s prechodom i bez 

prechodu cez základ 10  (klasifikované známkou), testy (percentami). 

IV. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí z prebratého učiva: zisťované priebežne testami, pracovnými 

listami a cvičeniami, hodnotené bodmi, percentuálne, slovne, 
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 komunikácia na online vyučovaní, aktívne počítanie, zapájanie sa,  

 automatizácia základných spojov násobenia, delenia, numerického počítania, 

 používanie základných matematických pojmov, 

 úlohy na rozvoj logického myslenia, úlohy z praxe, 

 domáca príprava, spätná väzba, 

 úroveň výstupu samostatnou prácou. 

anglický jazyk 

III. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí a poznatkov z upevneného i redukovaného učiva a slovnej 

zásoby zisťovaná priebežne formou ústneho skúšania, testov, úloh hodnotených 

klasifikačným stupňom, percentami, 

 úroveň samostatnosti vypracovania úloh, vedenie zošita, 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, 

 úroveň správnosti gramatickej štruktúry a prezentovania projektu, 

 ústne skúšanie – slovná zásoba, odpovede na otázky v dialógu, čítanie – klasifikované 

známkou, 

 úlohy v pracovnom zošite, zošite ANJ, slovníčku – opravená správnosť vypracovania 

s označením chýb.  

IV. 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. 

prvouka 

I. ročník 

 aktivitu v rozhovoroch na aktuálne témy – sviatky, ročné obdobia.... 

 schopnosť samostatne vypracovávať úlohy v pracovnom zošite, 

 úroveň vyhotovenia projektov. 

II. ročník 

 Úroveň osvojenia vedomostí z prebratého učiva zisťovaná ústnou formou hodnotená 

slovne, 

 úroveň aktivity na hodine, vyjadrovanie sa k danej téme, 

 vypracovanie jednoduchých projektov, 

 úroveň vypracovania domácich a školských úloh. 
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vlastiveda 

III. ročník 

 Úroveň osvojenia vedomostí a poznatkov učiva vlastivedy zisťovaná priebežne formou 

ústneho skúšania, testov, úloh hodnotených klasifikačným stupňom, percentami. 

 Úroveň samostatného vyjadrovania k téme. 

 Správnosť ústnych odpovedí na zadané otázky, správnosť vypracovania zadaných úloh. 

 Ústne skúšanie: samostatné rozprávanie o téme, odpovede na otázky (klasifikované 

známkou), testy (percentami). 

 Úlohy v pracovnej učebnici – opravená správnosť vypracovania s označením chýb. 

IV. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí z prebratého učiva: zisťované priebežne testami, pracovnými 

listami, projektom, hodnotené bodmi, percentuálne, slovne, pochvalou, 

 vedieť používať vedomosti, poznatky využiť pri práci s mapou, obrázkami, 

 výstup: projekt / prezentácia. 

prírodoveda 

III. ročník 

 úroveň osvojenia vedomostí z prebratého učiva: zisťovanie priebežne testami, pracovnými 

listami a cvičeniami, hodnotené bodmi, percentuálne, slovne, pochvalou, 

 využiť prezentácie na spracovanie poznámok a utvrdenie učiva, 

 domáca príprava, spätná väzba, 

 výstup: projekt. 

IV. ročník 

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

 ústneho skúšania a iných úloh hodnotená percentami alebo klasifikačným stupňom 

 správnosť vypracovania zadaných úloh, cvičení a testov 

 úroveň výstupu a obsahu projektovej práce zahrňujúcej získavanie potrebných informácii a 

 ich následnú selekciu. 

 

Prerokované v pedagogickej rade: 7. 4. 2020 

Schválil: Mgr. Kamil Šteiner 

 

 

Predložené zriaďovateľovi: 

Predložené Rade školy pri ZŠ s MŠ Bystričany:  

 


