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1   Všeobecné informácie  k hodnoteniu a klasifikácii 
Snahou vedenia školy je, aby hodnotenie žiakov na škole bola inšpirujúce, motivujúce 

a bolo prostriedkom spätnej väzby, ktorá je nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu.  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. Ďalším dôležitým cieľom hodnotenia je zhodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Súčasťou hodnotenia je  povzbudenie 

do práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka pedagógovia: 

 preferujú prístup zameraný na pozitívne výkony žiaka a tým na podporu jeho  

motivácie k učeniu namiesto jednostranného zdôrazňovania chýb, 

 kladú dôraz na to, aby prostredníctvom hodnotenia neboli žiaci rozdeľovaní na žiakov 

úspešných a neúspešných, 

 berú do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, 

 odlišujú hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania žiaka, 

 metódu hodnotenia zvolí pedagóg po zvážení jej vhodnosti resp. nevhodnosti 

vzhľadom k stupňu postihnutia žiaka. 

 

Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky 

údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov na Spojenej škole Pezinok. Riadia sa ním všetci 

pedagogickí zamestnanci a sú s ním oboznámení aj všetci žiaci  a rodičia. 

K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť rodičia na zasadnutiach rodičovských združení 

prostredníctvom triednych dôverníkov a Rada rodičov pri spojenej škole.  Opodstatnené 

návrhy budú prerokované na pedagogickej rade a následne zapracované do kritérií. 

Systém hodnotenia bol prerokovaný a schválený na zasadnutiach metodických 

orgánov a  na pedagogickej rade. 

 

1.1  Hodnotenie prospechu  a  správania  

Vyučujúci Spojenej školy v Pezinku pristupujú k priebežnému hodnoteniu 

vzdelávacích činností žiaka s vedomím motivačnej funkcie hodnotenia a jeho formatívnej 

funkcie. Ako prirodzenú súčasť hodnotenia rozvíjajú sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie. 

V hodnotení výsledkov vzdelávania berú na zreteľ úroveň dosiahnutia cieľov primárneho  

a nižšieho stredného odborného vzdelania, ako sú uvedené v školskom vzdelávacom 

programe. 

Hodnotenie sa realizuje v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov pre jednotlivé organizačné zložky školy a zdravotného znevýhodnenia žiakov: 

 MP č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických 

škôl  

 MP č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie 

 MP č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím - primárne vzdelávanie. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie: 

http://old.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/34_metodicky_pokyn_2011_prakt_sk.rtf
http://old.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/34_metodicky_pokyn_2011_prakt_sk.rtf
http://old.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/32_metodicky_pokyn_2011_LS_ment.rtf
http://old.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/32_metodicky_pokyn_2011_LS_ment.rtf
http://old.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/31_metodicky_pokyn_2011_autisti.rtf
http://old.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/31_metodicky_pokyn_2011_autisti.rtf
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a) priebežné hodnotenie - hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka má 

hlavne motivačný charakter, učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiakaa 

prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť, 

b) celkové hodnotenie - uskutočňuje sa na konci prvého a druhého polroka v školskom 

roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a nývykov 

v danom predmete. Pri súhrnnej klasifikácii a hodnotení sa prihliada na 

systematickosť práce počas celého obdobia. 

 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci najmä týmito metódami, formami 

a prostriedkami:   

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným  sledovaním  výkonov  žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (napr. písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) 

a didaktickými testami, 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu 

zručnosť a na celkovú vyspelosť, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými 

zamestnancami CŠPP, so všeobecným lekárom pre deti a dorast, 

f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom. 

 

 

1.2  Zásady klasifikácie a slovného hodnotenia 

1. Žiak, ktorý je klasifikovaný známkou, musí mať z každého predmetu, aspoň dve 

známky za štvrťročné hodnotiace obdobie, z toho najmenej jednu za ústne skúšanie. 

Známky a slovné hodnotenie získavajú vyučujúci priebežne počas celého 

klasifikačného obdobia. Nie je prípustné slovne hodnotiť alebo ústne preskúšavať 

žiakov koncom klasifikačného obdobia z látky celého tohto obdobia. Skúšanie aj 

hodnotenie je vykonávané spravidla pred kolektívom triedy, v odôvodnených 

prípadoch môže byť individuálne preskúšaný mimo kolektívu triedy (napr. pri 

odporúčaní psychológa, špeciálneho pedagóga). 

2. U žiaka so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, u žiakov 

s autizmom formu skúšania určí učiteľ vzhľadom na individuálne možnosti 

a schopnosti žiaka. 

3. Kontrolná písomná práca z profilujúcich predmetov – slovenský jazyk a literatúra a 

matematika sa vykoná 4 x za celé hodnotiace obdobie teda školský rok. Písomné práce 

zostavujú učitelia príslušných predmetov a sú zosúladené s prebraným učivom, 

hodnotené sú bodovou stupnicou. Výsledky kontrolných prác a ich úspešnosť, 

prípadne nedostatky sú rozobrané na zasadnutiach metodických orgánov. Na 

odstránenie  nedostatkov sú navrhnuté opatrenia. 

4. Súčasťou hodnotenia je aj vytváranie a prezentácia projektov na jednotlivých 

predmetoch.  Projekty  žiaci vypracujú najmenej 1x za polročné hodnotiace obdobie  a 

to len  na II. stupni, spravidla prostredníctvom IKT. V hodnotení treba vyzdvihnúť 

tvorivosť a samostatnosť pri práci s PC a celkove vyhodnotiť pochopenie 

a spracovanie danej témy.  
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5. Súčasťou pravidelného hodnotenia je úroveň vedenia školských zošitov.  

6. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia, zdôvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výrobkov. Po ústnom vyskúšaní 

oznámi učiteľ žiakovi výsledok hodnotenia okamžite. Výsledky hodnotenia 

písomných skúšok a  prác z praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 7 dní. 

Učiteľ oznamuje všetky známky, ktoré berie do úvahy pri celkovej klasifikácii, 

zástupcom žiaka a to najmä prostredníctvom zápisov do žiackej knižky. Pri hodnotení 

využíva aj sebahodnotenie žiaka. 

7. Kontrolné písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý 

školský rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. 

8. Učiteľ je povinný viesť sústavnú evidenciu o slovnom hodnotení a každej klasifikácii 

žiaka preukazným spôsobom tak, aby mohol vždy doložiť správnosť celkového 

hodnotenia a klasifikácie žiaka aj spôsob získania známok (ústne skúšanie, písomné , 

praktické). V prípade dlhodobej neprítomnosti alebo rozviazania pracovného pomeru 

v priebehu klasifikačného obdobia odovzdá tento klasifikačný prehľad alebo podklady 

pre slovné hodnotenie zastupujúcemu učiteľovi alebo vedeniu školy. 

9. Triedny učiteľ zaistí zapísanie známok alebo  slovného hodnotenia na polročnej 

a koncoročnej klasifikácii do katalógového listu, do triedneho výkazu a dbá o jeho 

úplnosť. Do výkazu sú zapisované aj udelené výchovné opatrenia a ďalšie údaje o 

správaní žiaka.  

10. Ak je klasifikácia alebo slovné hodnotenie žiaka stanovené na základe písomných 

alebo grafických prác, vyučujúci tieto práce uschovávajú po dobu, počas ktorej sa 

hodnotenie žiaka určuje - tzn. celý školský rok - do 30.6. V prípade žiakov s 

odloženou klasifikáciou alebo opravnými skúškami až do 30.10. ďalšieho školského 

roka.  

11. Triedni učitelia (prípadne výchovný poradca) sú povinní zoznamovať ostatných 

vyučujúcich s odporúčaním psychologických vyšetrení, ktoré majú vzťah k spôsobu 

hodnotenia a klasifikácie žiaka a spôsobu získavania podkladov. Tieto údaje sú 

dôverné. 

Vyučujúci dodržiavajú zásady pedagogického taktu, najmä: 

 neklasifikujú a nehodnotia žiakov ihneď po ich návrate do školy po neprítomnosti 

dlhšej ako jeden týždeň, 

 účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, ale hodnotiť to, čo 

vie, 

 učiteľ klasifikuje a hodnotí slovne len prebrané učivo, zadávanie novej látky 

k samostatnému naštudovaniu celej triede nie je prípustné, 

 pred preverovaním znalostí musia mať žiaci dostatok času na naučenie, precvičenie, 

a zažitie učiva; preverovanie vedomostí vykonávať až po dostatočnom precvičení 

učiva. 

 

1.3  Zásady hodnotenia správania 

 zdvorilosť (dodržiavanie základných foriem spoločenského styku - oslovovanie, 

pozdrav, prosba, poďakovanie, ospravedlnenie ...), 
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 spôsob komunikácie (nehovorí vulgárne, neskáče do reči, snaží sa zdržať osobného 

útoku), 

 rešpekt k ľuďom (k spolužiakom - neposmieva sa druhému, neponižuje ho, nenapadá 

ho slovne  ani fyzicky, berie na neho ohľad, dokáže ponúknuť pomoc aj sám o ňu 

požiadať), 

 úcta k hodnotám (nepoškodzuje cudzí majetok, nepožičiava si veci bez dovolenia,  

zaobchádza s vecami šetrne a stanoveným spôsobom), 

 plnenie povinností (riadne dochádza do školy, plní uložené úlohy, snaží sa dodržiavať 

organizačné pokyny), 

 presadzovanie práv (upozorní na nebezpečné konanie ohrozujúce život, zdravie alebo 

práva druhých, zastane sa slabšieho...). 

 

1.4  Výchovné opatrenia 

V súlade s § 58 ods. 1 a 2  zákona č 245/2008 Z. z. sú opatreniami vo výchove pochvaly alebo 

iné ocenenia a disciplinárne opatrenia. 

 

Pochvaly 

Riaditeľ školy alebo triedny učiteľ bezodkladne oznámi udelenie pochvaly a iného ocenenia a 

jeho dôvody preukázateľným spôsobom žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi.   

Udelenie pochvaly od riaditeľa školy alebo pochvaly od triedneho učiteľa sa zaznamenáva do 

pedagogickej dokumentácie. 

Pochvala a ocenenie od riaditeľa školy - riaditeľ ju môže žiakovi udeliť na základe vlastného 

rozhodnutia alebo na základe podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby po prerokovaní      

v pedagogickej rade za mimoriadny prejav aktivity alebo za dlhodobú úspešnú prácu.  

Pochvala a ocenenie od triedneho učiteľa - triedny učiteľ ju môže udeliť na základe vlastného 

rozhodnutia alebo na základe podnetu ostatných vyučujúcich žiakovi po prerokovaní                 

s riaditeľom školy za výrazný prejav školskej iniciatívy alebo za dlhotrvajúcu úspešnú prácu.  

 

Disciplinárne opatrenia 

Disciplinárne opatrenie sa ukladá, ak sa žiak ťažšie alebo menej závažne, alebo opakovane 

previní proti školskému poriadku, zásadám spolunažívania alebo proti mravným normám 

spoločnosti. Opatrenie predchádza zníženiu známky zo správania. 

Riaditeľ školy alebo triedny učiteľ bezodkladne oznámi uloženie napomenutia alebo 

pokarhania a jeho dôvody preukázateľným spôsobom žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi. 

Uloženie napomenutia alebo pokarhania sa zaznamená do pedagogickej  dokumentácie . 

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:  

a) napomenutie triednym učiteľom, 

b) pokarhanie od triedneho učiteľa, 

c) pokarhanie od riaditeľa školy. 

 

Napomenutie triednym učiteľom - ukladá triedny učiteľ bezprostredne po priestupku, ktorého 

sa žiak dopustí. 
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Pokarhanie od triedneho učiteľa - ukladá ho triedny učiteľ po prerokovaní a so súhlasom  

riaditeľa školy za závažnejšie či opakované porušovanie školského poriadku a zásad 

spolunažívania. Pokarhanie triedneho učiteľa sa udeľuje pred kolektívom triedy. 

Pokarhanie od riaditeľa školy - ukladá ho riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade za 

vážne porušenie školského poriadku - zvlášť za závažné a opakované porušovanie noriem 

slušnosti, za neospravedlnenú absenciu, za agresivitu voči spolužiakom i dospelým a ďalšie 

závažné previnenie. Udeľuje sa pred žiakmi školy. 

 

Systém hodnotenia a klasifikácie je rozdelený na nasledujúce časti: 

 

 Hodnotenie detí v ŠMŠ 

 Kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov v prípravnom ročníku 

 Kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov vo vzdelávacom variante A,B,C, triedy s 

autizmom 

 Kritéria hodnotenia žiakov v praktickej škole 

 

1.5.  Zásady a pravidlá pre sebahodnotenie žiakov 

 Sebahodnotenie žiaka je významnou súčasťou hodnotenia žiakov. 

 Sebahodnotením sa posilňuje sebaúcta a sebavedomie žiakov. 

 Chybu je potrebné chápať ako prirodzenú vec v procese učenia. Pedagogickí 

zamestnanci ich so žiakmi rozoberajú a vedú žiakov k ich oprave. Chyba je dôležitý 

prostriedok učenia. 

 Pri sebahodnotení sa žiak snaží popísať: 

- čo sa mu darí, 

- čo mu ešte nejde, 

- aké má rezervy a ako využil svoje možností a predpoklady, 

- ako bude pokračovať ďalej. 

 Pri školskej práci pedagógovia vedú žiaka, aby komentoval svoje výkony a výsledky a 

zároveň ho vedú k vedomiu, že známky nie sú jediným zdrojom motivácie. 

 

2  Hodnotenie detí v špeciálnej materskej škole 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí v špeciálnej materskej škole je poskytnúť 

dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, aké sú jeho 

pokroky, v čom má nedostatky, kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do 

ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Systém hodnotenia dosiahnutej úrovne detí  si určí pedagóg podľa svojho vlastného uváženia 

berúc do úvahy jeho individuálne schopnosti a možnosti. Musí sa pridŕžať elementárnych 

kompetencií citovaných v školskom vzdelávacom programe a hodnotiť dieťa a jeho úroveň po 

všetkých troch stránkach a to kognitívnej, sociálno-emocionálnej i percepčno-motorickej. 

Pri hodnotení dieťaťa používame : 
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 Pozorovanie činnosti dieťaťa 

Pozorovanie má v edukačnej praxi nezastupiteľnú úlohu. Umožňuje nám skúmať dieťa                  

v prirodzených podmienkach. Zameriavame sa na schopnosti dieťaťa, jeho osobné vlastnosti, 

psychické stavy, sociálne vzťahy a ostatné prejavy, ktoré dieťa charakterizujú ako osobnosť a 

odlišujú ho od ostatných jednotlivcov.  

 Rozhovor 

Rozhovorom získavame fakty na základe bezprostredného slovného kontaktu s dieťaťom. 

Pomocou rozhovoru zisťujeme tie stránky osobnosti, ktoré sú nedostupné priamym 

pozorovaním alebo inými diagnostickými metódami.  

 Analýza produktov detí 

Pri tejto metóde pozorovania analyzujeme rôzne  produkty detí, či už výtvarných alebo 

pracovných činností, pracovných listov a pod. 

 Portfólio 

Zhromažďovaním produktov vytvorených dieťaťom v portfóliu (výrobky, výtvarné diela, 

produkty, pracovné listy, zošity) dostáva pedagóg aj rodič obraz o napredovaní, prípadne 

stagnácii dieťaťa v niektorej oblasti. Tento súbor vytvára pedagóg za určité obdobie.  

 Slovné hodnotenie 

Podstatou slovného hodnotenia je individualizácia hodnotenia. V slovnom hodnotení  

opisujeme čo najpresnejšie individualitu dieťaťa. Prostredníctvom širokej škály rôznych 

slovných vyjadrení  pedagóg špecifikuje rozsah vedomostí, zručností jednotlivých detí                   

v triede, ako aj ich osobný pokrok s dôrazom na individuálne osobitosti každého dieťaťa . Je 

dôležité opísať aj príčiny neúspechu a ponúknuť perspektívy ďalšieho napredovania.  

Uznanie a pochvala dieťaťa je silným motivačným činiteľom napredovania dieťaťa. 

 

Hodnotenie dieťaťa realizujú 2 krát ročne:  

 v polovici školského roka  

 na konci školského roka, kedy sa hodnotia výstupy dieťaťa z rôznych oblastí. 
 

 

3  Kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov v prípravnom ročníku 

V prípravnom ročníku sú vyučovacie predmety klasifikované stupňami známok, na 

vysvedčení sa prospech uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň. Prospech 

z jednotlivých vyučovacích predmetov sa hodnotí stupňami v zmysle metodických pokynov: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

V prípravnom ročníku je hodnotenie žiaka v súlade s charakteristikou jednotlivých stupňov 

hodnotenia.  

Správanie žiaka sa klasifikujeme týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 
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4 – neuspokojivé. 

 

Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel/a 

b) neprospel/a. 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch a klasifikáciu jeho správania. 

 

4  Kritéria hodnotenia a klasifikácie  žiakov  – vzdelávací variant A   

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje nasledovnými  

stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

 

Správanie žiaka klasifikujeme týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

 

Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel/a 

b) neprospel/a. 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch a klasifikáciu jeho správania. 

 

4.1   Hodnotenie  vdelávacích predmetov v 1. – 4. ročníku 

V 1. až 4. ročníku sú vyučovacie predmety klasifikované, na vysvedčení sa uvádzajú známky 

arabskou číslicou.  

Hodnotiaca stupnica pre diktáty v prvom ročníku je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Ten hodnotiacu stupnicu zostaví s ohľadom na náročnosť a rozsah textu. Vhodnosť zadaní 

písomných prác je prehodnotená na zasadnutiach MZ. 

Žiaci 1. – 4. ročníka píšu 4x ročne písomné práce, ktorých časová náročnosť nepresiahne v 1. 

ročníku 15 min., v 2.- 4. ročníku nepresiahne 25 min.  

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Zložka: jazyková 

V jazykovej zložke sa hodnotia ústne odpovede, päťminútovky, pravopisné cvičenia 

zamerané na upevňovanie preberaného učiva, písomné práce a diktáty. 
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Ročník Štvrťročná písomná  práca Diktáty 

1.  1xštvrťročne 2 

2.  1xštvrťročne 4 

3.  1xštvrťročne 4 

4.  1xštvrťročne 5 

 

Zložka: čítanie a literatúra 

V čítaní sa klasifikuje čítanie textov a práca s nimi.  

Hlavné kritéria hodnotenia čítania: 

- technika čítania, správnosť, plynulosť, porozumenie čítanému textu a výraznosť, 

prednes básne. 

Zložka: písanie 

Základné kritéria hodnotenia písania sú: 

- čitateľnosť (čitateľný rukopis), prepis, odpis, diktát), plynulosť (písanie slova jedným 

ťahom bez prerušenia), úhľadnosť (estetická stránka písma), 

Zložka: slohová 

V slohovej zložke sa klasifikujú ústne odpovede, písomné práce, komunikačné schopnosti               

v rámci jednotlivých tematických celkov. 

 

Vecné učenie  1.- 3. ročník 

- práca s pracovným listom, 

- ústne skúšanie – formou rozhovoru, 

- overovanie elementárnych poznatkopv o prírode a spoločnosti na vyučovacej hodine. 

 

Vlastiveda  4. ročník 

- písomné práce, 

- ústne skúšanie – formou rozhovoru, 

- práca s PL na vyučovacej hodine.  

 

Matematika 

V matematike sa hodnotia ústne odpovede, krátke písomné práce zamerané na upevňovanie 

preberaného učiva, kontrolné práce.  

Písomné práce zostavujú učitelia príslušných predmetov a sú zosúladené s prebraným učivom.  

Žiaci 1. – 4. ročníka píšu 4x ročne písomné práce, ktorých časová náročnosť nepresiahne v 1. 

ročníku 15 min., v 2.- 4. ročníku nepresiahne 25 min.  

 

Ročník Štvrťročná písomná práca 

1. 1x štvrťročne 

2. 1x štvrťročne 

3. 1x štvrťročne 

4. 1x štvrťročne 
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Základné kritéria hodnotenia: 

- správnosť dodržania tvaru číslic, poznanie  geometrických útvarov, základné počtové 

operácie (sčítanie, odčítanie), riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Pracovné vyučovanie 

- aktivita na vyučovacích hodinách, praktické skúšanie - výroba výrobkov (čistota 

výrobkov, presnosť pri práci, dodržanie pracovného postupu). Nie je nutné známkovať 

každý výkon a prácu žiaka.  

 

Výtvarná výchova 

- aktivita na vyučovacích hodinách, pravidelné hodnotenie výtvarného prejavu po 

dokončení výtvarnej práce. Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka.  

 

Hudobná výchova 

- aktivita na vyučovacích hodinách,  pravidelné hodnotenie hlasového prejavu po 

nácviku piesne.  Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka.  

Telesná výchova 

- postoj k pohybovej aktivite, pohybová  koordinácia, aktivita a pripravensť na hodinu. 

Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka.  

 

Hodnotenie spoločensko -výchovných predmetov má mať motivačný charakter. 

 

 

4.2   Hodnotenie vzdelávacích predmetov v 5. – 9. ročníku 

V 5.– 9. ročníku sú vyučovacie predmety klasifikované, na vysvedčení sa známky vypíšu 

slovom, neklasifikovaná je etická výchova, resp. náboženská výchova, na vysvedčení sa 

uvedie slovo absolvoval/a, neabsolvoval/a. 

Žiaci píšu 4x ročne kontrolné písomné práce. Písomné práce zostavujú učitelia príslušných 

predmetov a sú zosúladené s prebraným učivom. Hodnotené sú bodovou stupnicou. Vhodnosť 

zadaní písomných prác je prehodnotená na zasadnutiach PK. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

- písomné práce, 

- diktáty, 

- pravopisné cvičenia, 

- projekty, 

- ústne skúšanie, 

- technika čítania, čítanie s porozumením, reprodukcia textu, prednes básne 

Hodnotiaca stupnica pre diktáty je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. Hodnotiaci stupnicu 

zostaví s ohľadom na náročnosť a rozsah textu. 
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Harmonogram písomných prác 

Ročník Štvrťročná 

písomná 

práca 

1. slohová práca 2. slohová práca 3. slohová 

práca 

Diktáty 

5. 
1x štvrťročne rozprávanie  

------------ 

 

------------ 
5 

6. 
1x štvrťročne Rozprávanie 

podľa osnovy 

 

------------ 

 

------------ 
5 

7. 

1x štvrťročne formy 

spoločenského 

styku 

statický opis  

------------ 5 

8. 
1x štvrťročne opis obrázku rozprávanie 

podľa osnovy 

 

------------ 
5 

9. 

1x štvrťročne životopis opis pracovnej 

činnosti podľa 

osnovy 

žiadosť o 

prijatie do 

zamestnania 

5 

 

Vlastiveda, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka 

- ústne skúšanie,  

- písomné skúšanie,  

- praktické skúšanie (laboratórna práca) 

- tvorba projektu, 

- aktívny prístup na vyučovaní. 

Písomná práca môže byť zaradená aj po ukončení preberania jednotlivých tematických 

celkov. Pri laboratórnych prácach  a pokusoch hodnotiť aktivitu a tvorivosť žiakov. 

 

Matematika 

- písomné práce, 

- ústne skúšanie, 

- samostatné práce. 

 

Harmonogram písomných prác: 

 

Ročník Štvrťročná písomná práca 

5. 1x štvrťročne 

6. 1x štvrťročne 

7. 1x štvrťročne 

8. 1x štvrťročne 

9. 1x štvrťročne 

 

Písomná práca môže byť zaradená aj po ukončení preberania jednotlivých tematických 

celkov. 
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Informatická výchova 

- ústne skúšanie, 

- písomné skúšanie, 

- praktické skúšanie, 

- projekt a jeho prezentovanie, 

- aktivita na vyučovacej hodine, 

- samostatná práca s počítačom podľa zadania. 

 

Pracovné vyučovanie 

- práce žiakov, 

- ústne skúšanie, 

- projekt a jeho prezentovanie, 

- aktivita na vyučovacích hodinách, 

- čistota výrobkov, presnosť pri práci, 

- dodržanie pracovného postupu, 

- poznanie základných materiálov a pracovných techník, 

- úroveň sebaobslužných činností. 

 

Výtvarná výchova 

- aktivita na vyučovacích hodinách, čistota výrobkov, presnosť pri práci, poznanie zákl. 

materiálov a výtvarných techník. Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka. 

Hudobná výchova 

- ústne skúšanie,  aktivita na vyučovacej hodine, hudobný prejav.  Nie je nutné 

známkovať každý výkon a prácu žiaka. 

Telesná výchova 

- aktivita na vyučovacej hodine, pohybová koordinácia, príprava na hodinu. Nie je 

nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka. 

Hodnotenie výchovných predmetov má mať motivačný charakter. 

 

 

4.3   Systém neklasifikovaných vyučovacích predmetov 

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný, sa na vysvedčení 

uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:  

a) 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, 

b)   neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takéhoto žiaka je 

neprospel, 

c)   neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

činnosti v rámci príslušného vyučovacieho predmetu, a preto sa na vyučovacom 

predmete ospravedlnene nezúčastňoval. 
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5    Kritéria hodnotenia žiakov – vzdelávací variant  B,  trieda s autizmom  

Výsledky vzdelávania žiaka v jednotlivých predmetoch stanovených školským vzdelávacím 

programom v 1.- 10. ročníku pre variant B, v autistickej triede a vo vzdelávacom programe 

pre žiakov vzdelávaných v praktickej škole sa hodnotí  formou slovného hodnotenia.  

Slovné hodnotenie sa uvádza na vysvedčení slovom.  

Výsledky vzdelávania žiaka v jednotlivých predmetoch a správanie žiaka v škole (ako 

aj na akciách organizovaných školou) musia byť pri slovnom hodnotení popísané tak, aby 

bola zrejmá úroveň vzdelania žiaka, ktoré dosiahol najmä vo vzťahu k očakávaným výstupom 

formulovaným v obsahu vzdelávania, k jeho vzdelávacím a osobnostným predpokladom a              

k veku žiaka.  

Základné pravidlá pre použitie slovného hodnotenia 

 Hodnotenie je vždy adresné a osobne sa obracia k tomu, komu je určené - k žiakovi. 

 Slovné hodnotenie zahŕňa posúdenie výsledkov vzdelávania žiaka v jeho vývoji, 

ohodnotenie snahy a prístupu k učeniu v súvislostiach, ktoré ovplyvňujú jeho výkon. 

 Obsahuje tiež zdôvodnenie hodnotenia a odporúčania, ako predchádzať prípadným 

neúspechom žiaka a ako ich prekonávať. 

 V priebehu vzdelávania sú rodičia žiakov informovaní formou stručného slovného 

hodnotenia žiakovej činnosti v žiackych knižkách.  

 Rodičia sa dozvedajú o špecifických schopnostiach žiaka, ktoré je potrebné rozvíjať, 

o spôsoboch nápravy nedostatkov, o pozitívnych zmenách. 

Slovné hodnotenie formulujeme v zmysle pozitívnej motivácie a podpory osobného rozvoja 

žiaka.  

Slovné hodnotenie obsahuje: 

 konkrétne informácie o výsledkoch dosiahnutých v predmete, ich porovnanie                 

s predchádzajúcimi výkonmi žiaka, informácie o miere splnenie požiadaviek daného 

predmetu, 

 opis správania pri výučbe, spôsob zvládania požiadaviek kladených na žiaka, 

 posúdenie individuálnych vlastností žiaka, ak majú vzťah k sledovanému pokroku vo 

vývoji jeho osobnosti 

Pedagóg hodnotí písomné práce žiakov, ústne odpovede žiakov i  výsledky ich pracovnej 

činnosti. Metódu hodnotenia zvolí po zvážení jej vhodnosti resp. nevhodnosti vzhľadom na 

stupeň postihnutia žiaka. 

 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa hodnotí slovne stupňami: 

g) dosiahol veľmi dobré výsledky,  

h) dosiahol dobré výsledky, 

i) dosiahol uspokojivé výsledky, 

j) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Kritériá slovného hodnotenia prospechu žiakov 

 

1. Zvládnutie výstupov jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci individuálnych 

možností žiaka, vždy je nutné prihliadať ku všetkým prípadným ďalším postihnutiam 

žiaka. 
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2. Aktivita a záujem pri riešení zadaných úloh. 

3. Dosiahnutá manuálna zručnosť. 

4. Zlepšovanie úrovne komunikačných zručností. 

5. Zmeny v zručnostiach a postojoch. 

6. Schopnosť vykonávať zmysluplne zadané činnosti. 

7. Práca s učebnými materiálmi. 

8. Schopnosť samostatnej práce. 

9. Použitie naučeného v praktickom živote. 

10. Plnenie svojich povinností. 

11. Schopnosť spolupráce (zapojenie do skupinovej práce, projektových dní). 

12. Individuálne pokroky žiaka v sledovaných oblastiach. 

Žiak musí byť z  predmetu pravidelne hodnotený, minimálne 2x v štvrťročnom hodnotiacom 

období. 

 

Formy overovania vedomostí a zručností žiakov: 

 ústne - komunikačné zručnosti v rôznych situáciách 

 písomné práce - záznamy v zošitoch, úprava písomného prejavu, domáce úlohy, 

 vypracovaním grafickej práce, 

 za praktickú činnosť, 

 pohybovú činnosť (v závislosti od zdravotného postihnutia žiaka), 

 za projektovú činnosť,  

 samostatné, prípadne skupinové spracovanie prác k danej téme (najmä tvorivej 

činnosti). 

Formu skúšania určí učiteľ vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiaka. Od učiteľa 

závisí, akým spôsobom bude žiaka hodnotiť - slovne, obrázkom, pečiatkou  a podobne. 

Hodnotenie výchovných predmetov má mať motivačný charakter. 

 

Správanie žiaka klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

 

5.1   Systém nehodnotených vyučovacích predmetov  

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete nehodnotený, na vysvedčení sa uvádza 

namiesto slovného hodnotenia 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 na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takéhoto žiaka je 

neprospel, 
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 neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

činnosti v rámci príslušného vyučovacieho predmetu, a preto sa na vyučovacom 

predmete ospravedlnene nezúčastňoval. 

Celkové hodnotenie žiaka vzdelávaného vo variante B, v autistickej triede sa na konci prvého 

a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel/a 

b) neprospel/a. 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje jeho výsledky 

povinných vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania. 

 

  

6    Kritéria hodnotenia žiakov – vzdelávací variant  C  

Výsledky vzdelávania žiaka v jednotlivých predmetoch stanovených školským vzdelávacím 

programom v 1.- 10. ročníku pre variant C sa hodnotí  slovným komentárom.  

Slovný komentár má byť vecný, komplexný, motivujúci, pozitívne formulovaný. Má 

vystihovať, čo žiak v danom období dosiahol, jeho pokroky, snaženie a vzťah k jednotlivým 

činnostiam. Učiteľ posudzuje výsledky práce žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada na závažnosť jeho mentálneho postihnutia a vynaloženého úsilia. Obsah slovného 

komentára nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale 

vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu 

vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka. 

 

Správanie žiaka klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

 

Celkové hodnotenie žiaka vzdelávaného vo variante C, v autistickej triede sa na konci prvého 

a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

c) prospel/a 

d) neprospel/a. 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje jeho výsledky 

povinných vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania. 

 

Vzdelávacie výsledky žiakov učiteľ priebežne zaznamenáva do vypracovaných 

individuálnych vzdelávacích programov a preukázateľným spôsobom o nich informuje 

zákonných zástupcov prostredníctvom žiackej knižky so slovným komentárom. 

 

 

 

 

 



SPOJENÁ  ŠKOLA 

Komenského 25, 902 01 Pezinok     

17 
 

 

7    Kritéria hodnotenia žiakov v praktickej škole  

Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov 

slovným hodnotením. 

Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch prvého až tretieho ročníka praktickej školy sa vyjadrujú týmito 

štyrmi stupňami:  

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,  

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Vyučovacie predmety, v ktorých predmetom hodnotenia sú dosahované výsledky žiaka, sú 

rozdelené nasledovne: 

a) všeobecnovzdelávacie predmety, 

b) odborno-praktické predmety, 

c) voliteľné predmety. 

U žiaka, ktorý má výrazné rozdiely v ústnom a písomnom prejave, sa pri skúšaní, ktoré 

predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov, uprednostňuje forma, ktorá 

zohľadňuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Priebežne sa používajú rôzne 

formy zisťovania úrovne vedomostí a zručností žiaka, rešpektujúc osobitosti mentálneho 

postihnutia.  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

 Žiak musí byť z  predmetu pravidelne hodnotený, minimálne 2x v štvrťročnom 

hodnotiacom období. 

 Pri hodnotení sa posudzujú výsledky práce žiaka objektívne a zohľadňuje sa miera ich 

náročnosti, pričom sa prihliada na závažnosť mentálneho postihnutia a vynaložené 

úsilie žiaka. U žiakov s mentálnym postihnutím má hodnotenie významnú 

povzbudzujúcu a motivačnú úlohu. 

 Pri celkovom hodnotení sa  na konci klasifikačného obdobia hodnotia učebné 
výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie. Pritom sa prihliada na 

snahu a svedomitosť žiaka, na jeho individuálne schopnosti a záujmy aj mimo školy, 

na záujem o prácu.  

 Zákonní zástupcovia žiaka sú informovaní priebežne o výsledkoch  a správaní žiaka  
bezprostredne a preukázateľným spôsobom prostredníctvom žiackej knižky. 

 

Správanie žiaka klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 
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Celkové hodnotenie žiaka prvého až tretieho ročníka praktickej školy sa na konci prvého 

polroka na výpise slovného komentára a správania žiaka a na konci druhého polroka na 

vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel(a), 

b) neprospel(a). 

Žiakovi, ktorý nebol hodnotený z niektorého vyučovacieho predmetu, sa na vysvedčení 

namiesto hodnotenia uvádza slovo: 

a) 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, 

b) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa alebo sa daného predmetu nezúčastňoval. 

Žiak, ktorý bol oslobodený z vyučovania niektorého predmetu, sa v ňom nehodnotí a kolónka 

príslušného predmetu sa na vysvedčení nevypĺňa. 

 

8    Doložky vysvedčení 

 

Špeciálna základná škola - žiaci s mentálnym postihnutím 
 

Žiak/Žiačka bol/a vzdelávaný/á   podľa  variantu A.  

 

Žiak/Žiačka bol/a vzdelávaný/á   podľa  variantu B.  

 

Žiak/Žiačka bol/a vzdelávaný/á   podľa  variantu C.  

 

Žiak(čka)  bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vo 

všetkých predmetoch.  

 

Žiak(čka)  bol(a) vzdelávaný(á)  podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu 

v predmete .............................. 

 

 
 Ak žiak končí povinnú školskú dochádzku:  

 

Žiak/Žiačka bol/a vzdelávaný/á   podľa  variantu A.  

 

Žiak/Žiačka bol/a vzdelávaný/á   podľa  variantu B. 

 

Žiak/Žiačka bol/a vzdelávaný/á   podľa  variantu C. 

                                         

                                                a 

„Žiak /žiačka získal/a primárny stupeň vzdelania.“  

 

 Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení 
povinnej školskej dochádzky a to nasledovne:  
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„Žiak/žiačka ukončil/a povinnú školskú dochádzku“. 

 

 Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku v nižšom ako je koncový ročník (9. 

alebo 10.), neuvádza sa stupeň vzdelania.  

 

 „Žiak/žiačka ukončil/a povinnú školskú dochádzku“. 

 

 

Špeciálna základná škola - žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 
 

„Žiak/žiačka bol/a vzdelávaný/á podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím – úroveň .... 

                                                a 

„Žiak /žiačka získal/a primárny stupeň vzdelania.“  

 

 Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení 
povinnej školskej dochádzky a to nasledovne:  

 

„Žiak/žiačka ukončil/a povinnú školskú dochádzku“. 

 

 Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku v nižšom ako je koncový ročník (9. 
alebo 10.), neuvádza sa stupeň vzdelania.  

 

„Žiak/žiačka ukončil/a povinnú školskú dochádzku“. 

 

 

Praktická škola 

 

 Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania 

činností, ktoré je žiak schopný vykonávať.  

 Úspešným absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho  programu praktickej školy 
žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. V doložke sa uvedie: 

„Žiak/žiačka  získal/a  nižšie stredné odborné vzdelanie.“ 
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PRÍLOHA  A/  Výchovné opatrenia 

 

Udeľovanie pochvál a ocenení :  

- za vzorné správanie, 

- za vzornú dochádzku, 

- za aktivitu pri vyučovaní, 

- za vzorné plnenie školských povinností, 

- za vzornú písomnú úpravu v zošitoch, 

- za výborný prospech, 

- za pomoc učiteľovi, 

- za pomoc mladším spolužiakom, 

- za účasť v súťažiach,  

- za reprezentáciu školy, 

- za veľkú snahu pri vyučovaní, 

- za svedomitú prípravu na vyučovanie, 

- za usilovnosť a pracovitosť, 

- za príkladné správanie a vzorné plnenie školských povinností. 
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PRÍLOHA  B/  Udeľovanie disciplinárnych opatrení za porušenie školského poriadku 

 

B 1:  Dochádzka 

 

Priestupok – neospravedlnené hodiny Výchovné opatrenie 

1 až 3 neospravedlnených hodín   pokarhanie triedneho učiteľa  

4 až 6 neospravedlnených hodín   pokarhanie riaditeľa školy 

7 až 15 neospravedlnených hodín     stupeň  2  / uspokojivé / 

16 až 25 neospravedlnených hodín   stupeň  3  / menej uspokojivé / 

nad 25 neospravedlnených hodín           stupeň  4 / neuspokojivé 

 

 

B 2: Iné priestupky  

 

Napomenutie triedneho učiteľa Pokarhanie triednym učiteľom Pokarhanie riaditeľom školy 

za vyrušovanie  

na hodinách 

    za opakované vyrušovanie  

na hodinách 

Za nepretržité vyrušovanie   

na hodinách 

za neslušné vyjadrovanie sa za vulgárne vyjadrovanie sa za stále používanie vulgárnych  

slov, sexuálnych narážok 

za nevhodné správanie  

k učiteľovi, vychovávateľovi 

za drzé správanie  

k učiteľovi, vychovávateľovi 

za nepretržité  a drzé správanie  

k učiteľovi, vychovávateľovi 

za nevhodné správanie  

k spolužiakom 

za opakované nevhodné  

správanie  k spolužiakom 

Za hrubé napádanie  

spolužiakov vedúce k úrazu 

za zabúdanie domácich úloh a 

školských potrieb 

za zámerné zabúdanie domácich  

úloh a školských potrieb 

za vedomé zabúdanie a 

 ignorovanie povinnosti plniť si  

DÚ a  nosiť školské potreby 

za používanie mobilných  

telefónov na hodinách 

za nerešpektovanie   príkazu  

učiteľa ohľadom používania  

mobilného telefónu 

za stále porušovanie školského 

poriadku  

za nevhodné kresby za pokračovanie maľovania 

nevhodných kresieb ( na tabuli, WC 

a pod.) 

za vážne poškodzovanie  

priestorov školy nevhodnými 

 kresbami 

za časté klamstvá za pokračovanie v klamstvách  za používanie klamstiev  

k oklamaniu učiteľa 

za nosenie nevhodných  

predmetov do školy 

za opakované nosenie 

 nevhodných predmetov do školy 

za ohrozovanie zdravia  

 spolužiakov (učiteľov)  

nevhodnými predmetmi 

 prinesenými do školy 

za ničenie školských  

pomôcok, nábytku 

za opakované školských  

pomôcok, nábytku 

 

za zámerné ničenie 

školských pomôcok, nábytku 

 

za nedisciplinovanosť počas  

prestávok 

  za opakujúcu nedisciplinovanosť 

počas prestávok 

za stálu  nedisciplinovanosť 

počas prestávok 

za nedostatočnú  

domácu prípravu 

za pretrvávajúcu  nedostatočnú  

domácu prípravu 

za sústavnú  nedostatočnú  

domácu prípravu 


