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Všeobecné  informácie 
 
Cieľom  hodnotenia  vzdelávacích  výsledkov  žiakov  je  poskytnúť  žiakovi  a jeho  rodičom 
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol učivo, v čom má nedostatky, rezervy, aký je jeho 
pokrok. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, prípadne návod, ako 
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
Vnútorný systém hodnotenia žiakov je interný dokument, ktorý vychádza z Metodického 
pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
Je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov Gymnázia Andreja Sládkoviča v 
Krupine. Sú  s ním  oboznámení  všetci  žiaci  školy  a ich  zákonní  zástupcovia,  je  zverejnený  
na internetovej stránke školy. 
 
Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. 
Predmetom  hodnotenia  je  úroveň  dosiahnutých  vedomostí  a zručností  podľa  platných 
učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 
 
Vo  výchovno-vzdelávacom  procese  sa  vykonáva  priebežná  a súhrnná  klasifikácia  žiaka. 
Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. 
Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka. 
 
Učiteľ     vedie     evidenciu     o každom     hodnotení     žiaka     v klasifikačnom     zázname a v 
elektronickej žiackej knižke. V priebehu školského roku zaznamenáva výsledky žiaka a jeho  
prejavy,  aby  mohol  žiakovi  poskytovať  spätnú  väzbu  a  usmerňovať  výchovno- vzdelávací 
proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka. 
 
Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne a prakticky. 
 
Učiteľ   oznámi   žiakovi   výsledok   každého   hodnotenia   a klasifikácie   so   zdôvodnením. 
Po ústnom  vyskúšaní  oznámi  učiteľ  výsledok  hodnotenia  ihneď.  Výsledky  hodnotenia 
písomných skúšok oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 
 
Hodnotenie a klasifikácia správania 
 
1)        Klasifikáciu  správania  žiaka  navrhuje  triedny  učiteľ  po  konzultácii  s učiteľmi a 
schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 
 
2)        Pri  hodnotení  a klasifikácii  správania  žiaka  sa  zohľadňuje  plnenie  ustanovení 
školského poriadku a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, dodržiavanie mravných 
zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom. 
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3)        Stupňom 1 – veľmi  dobré  sa  žiak  klasifikuje,  ak  dodržiava  ustanovenia  školského 
poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Ojedinele sa môže dopustiť 
menej závažných previnení. 
 
4)        Stupňom 2 – uspokojivé   sa   žiak   klasifikuje,   ak   jeho   správanie   je   v súlade s 
ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, ale 
dopustí sa závažnejšieho priestupku, alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných 
priestupkov voči školského poriadku, alebo má neospravedlnenú absenciu 7 a viac hodín. 
 
5)        Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku 
voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení 
druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov. 
 
6)        Stupňom 4 – neuspokojivé   sa   žiak   klasifikuje,   ak   jeho   správanie   je   v rozpore s 
ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s 
právnymi  a etickými  normami  spoločnosti,  výrazne  porušuje  ľudské  práva  spolužiakov, 
pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými 
vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 
 

Udelenie zníženej známky zo správania podľa počtu neodôvodnených odchodov z budovy 
školy počas vyučovania alebo počas voľnej hodiny 

 

Počet neodôvodnených odchodov Klasifikácia správania 

2 informovanie zákonného zástupcu 
o závažnom porušení školského poriadku 

3 a viac znížená známka zo správania 

 
 
Opatrenia vo výchove 
 
A. za vzorné správanie a  plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy a za 

mimoriadne činy môže žiak dostať osobitnú pochvalu, a to najmä:  
 

1. ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa,  
2. rozhodnutie riaditeľa školy o udelení pochvaly 

  
V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný 
čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, 
zástupca štátnej správy v školstve alebo  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Pochvala sa môže v odôvodnených prípadoch spojiť s udelením knižnej, prípadne inej vecnej 
odmeny. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej 
rade. Pochvaly sa zapisujú do osobného spisu žiaka.  
 
 B.1. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné previnenia voči školskému poriadku,   
zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak 
narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť:  
 



   a) napomenutie od triedneho učiteľa,  
b) pokarhanie od triedneho učiteľa,  
c) pokarhanie od riaditeľa. 

 
 B.2.  Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému 

poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám   
spoločnosti 

a) podmienečné vylúčenie, 
b) vylúčenie. 

      Výchovné opatrenia podľa odseku B.2 možno uložiť žiakovi len vtedy, ak  skončil plnenie 
povinnej školskej dochádzky. 

 
1. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. po 

prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení 
žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka 
odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno 
opatrenie vo výchove.  

2. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. treba previnenie 
žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo 
opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný 
zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy. 

3. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku B.1. písmeno a) sa oznamuje žiakovi 
spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. 

4. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 6 písm. a) určí riaditeľ 
školy skúšobnú lehotu, a  to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak 
v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote 
dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove 
podľa odseku B.2. písm. b). 

5. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku B.1. písmeno c) a B.2. písmeno a) sa 
nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní (§ 38 ods. 4 
zákona č.596/2003 Z.z.). 

6. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo 
výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ 
zákonnému zástupcovi žiaka písomne. 

7. Za menej závažné previnenia voči školskému poriadku sa považujú napríklad: 
   

 opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii, 
 neospravedlnená účasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na 

vyučovanie, 
 znečisťovanie priestorov školy, 
 ničenie školského majetku, 

 
             8.   Za závažné previnenia voči školskému poriadku sa považujú napríklad: 

   
 fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou, 
 požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách 

organizovaných školou, 



 falšovanie lekárskych potvrdení, 
 nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život 

alebo zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy ,alkohol , 
 šikanovanie, 
 verbálna (ústna) a neverbálna (písomná) propagácia a podpora hnutí 

smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa §  260 Trestného 
zákona, 

 nerešpektovanie zákazu opúšťať budovu školy počas vyučovania a počas 
voľných hodín 

 v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na 
vyučovaní, preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné 
a opakujúce sa  priestupky. 

Udelenie výchovných opatrení podľa počtu hodín neospravedlnenej absencie – tri neskoré 
príchody na ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu budú hodnotené ako 1 neospravedlnená 
hodina. 
Pri udeľovaní výchovných opatrení za neospravedlnené hodiny sa spravidla postupuje takto: 

 

Počet hodín  
neospravedlnenej absencie 

Opatrenia vo výchove 

1 - 2 napomenutie triednym učiteľom 

3 - 4 pokarhanie triednym učiteľom 

5 - 6 pokarhanie riaditeľom školy 

7 a viac znížená známka zo správania 

závažné previnenie vylúčenie zo štúdia 

 
Komisionálne skúšky 
 
(1)   Žiak  sa  klasifikuje  podľa  výsledkov  komisionálnej  skúšky,  ak  vykonáva  rozdielovú 
skúšku, je skúšaný v náhradnom termíne,  má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o 
správnosti  klasifikácie  v jednotlivých  predmetoch  a do  troch  pracovných  dní  odo  dňa 
získania  výpisu  klasifikácie  prospechu  a správania  žiaka  za  prvý  polrok  alebo  do troch 
pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak sa 
preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, ak vykonáva opravné skúšky a vykonáva skúšky 
pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu. 
(2)   Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa, 
klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu stupňom nedostatočný. 
(3)   Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania 
skúšky, je pre klasifikáciu žiaka konečný.  
(4)   Komisionálne skúšky, ktoré sa konajú na podnet riaditeľa, sa môžu konať v termíne po 
pedagogickej rade. 
 
 

 


