
4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM 
ODBORE 6323 K  HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 

Názov a adresa školy: Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho programu: HOTELIERSTVO A GASTRONÓMIA 

Kód a názov ŠVP: 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 

Kód a názov študijného odboru:    6323 K  hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Forma výchovy a vzdelávania:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 

4.1 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 Príprava v školskom  programe zahŕňa všeobecné a odborné vzdelávanie. Všeobecné a odborné vzdelávanie 
je organizované v priestoroch školy. Odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre sféru 
hotelierstva, gastronómie so všeobecným prehľadom o celej oblasti,  hotelierskych a stravovacích služieb a so 
základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  
 Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch základných oblastí: 
rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie.  
 Odborné vzdelávanie vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych 
okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, administratívy a podnikania; cestovného ruchu, hotelierstva a 
gastronómie. Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými 
teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi.  
 Vzdelávací program umožňuje získať širší rozsah kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať a 
nachádzať zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu.  
 Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiaka k získaniu základných poznatkov z makroekonómie a 
mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, podnikových činností, účtovníctva a daní, 
pracovnoprávnych vzťahov a pod. Poskytuje žiakovi potrebné vedomosti zo základov podnikania a manažmentu, 
pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky 
a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, služieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci. Umožní mu získať vedomosti z umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s 
nimi komunikovať. Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre kvalitný výkon povolania osvojenou 
technikou a technologickými postupmi v súladu s požiadavkami zákazníka, estetickými zásadami, modernými trendmi 
a novými vedeckými poznatkami. Poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov a surovín, 
o materiálovom a technickom zariadení a vybavení prevádzok. Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava si žiak 
osvojuje zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon pracovných činností vo výrobných, obchodných, odbytových 
strediskách a strediskách služieb.  
 Teoretické vyučovanie a praktická príprava sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov a schválených 
ŠkVP.  
 Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky ustanovenia uvedené v tomto školskom vzdelávacom 
programe. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a 
vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-
technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného 
znevýhodnenia.  
 Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, 
záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane 
bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.   
 Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecné vzdelávanie vychádza zo skladby 
všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na 
slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie 
sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom 
ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava 
zameraná na oblasť ekonomiky, psychológie a komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, techniky obsluhy, 
technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na 
úseku obsluhy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
 Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej 
a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná 
na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej 
práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické, slovné, formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, 
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ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom 
priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických 
praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. 
Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak 
poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri 
praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na 
úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou 
najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele 
– zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác 
a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. 
Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich 
učiteľov.  
 Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný 
v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného 
prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty 
a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne .  
 Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných 
žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa 
reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na 
doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, 
úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Pre tento odbor sa vyžaduje zdravotný preukaz.  
 Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú 
prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré organizujú súkromní podnikatelia, hotely a veľké 
gastronomické firmy. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii 
pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, 
ako zo strany zamestnávateľov. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové, odborné a iné) ponúkajú 
našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.  
 Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe 
kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným 
sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, 
analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 
pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, 
ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá 
hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.     
 

4.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

 

Študijný odbor: 6323 K  hotelová akadémia  

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Forma výchovy a vzdelávania: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 
na štúdium:  

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania  

Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni 
vzdelania: 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške 
Výučný list  
(výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 
1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, 
z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí 
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odborný výcvik) 

Možnosti pracovné uplatnenie 
absolventa: 

Absolvent nájde uplatnenie v cestovnom ruchu, 
hotelierstve, gastronómii, alebo sa môže uplatniť 
ako samostatný podnikateľ.  

Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia 
alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.  

 

4.3 ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

 
 Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 6323 K  hotelová akadémia zahŕňa teoretické 
a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná takto: v prvom, druhom a piatom ročníku jeden deň odborného 
výcviku a štyri dni teoretického vyučovania, v treťom a štvrtom ročníku dva dni odborného výcviku a tri dni 
teoretického vyučovania.  
 Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školskom vzdelávacom programe vychádza zo ŠVP. 
 Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 
Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Žiaci sa oboznamujú s ním 
každý rok na prvých triednických hodinách školského roka, o čom je spísaný aj záznam. Táto skutočnosť sa 
zaznamenáva aj v triednych knihách.  
 Päťročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre oblasť hotelierstva so 
všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-
podnikateľských aktivít. Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 
pokynmi MŠ SR. 
 Výchova a vzdelávanie sa organizuje dennou formou štúdia.  
 Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú exkurzie a kurzy, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského 
vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môže byť aj školský výlet.  

 Vzhľadom na požadované vedomosti a zručnosti absolventov efektívne využívať možnosti výpočtovej 
techniky, môže škola realizovať pre žiakov v študijných odboroch poskytujúcich úplné stredné odborné vzdelanie, 
vzdelávacie aktivity zamerané na získanie niektorého medzinárodne uznávaného certifikátu potvrdzujúceho úroveň 
dosiahnutých vedomostí a zručností v oblasti počítačovej gramotnosti. Vzdelávacie aktivity je možné organizovať vo 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach alebo v inom vzdelávacom zariadení, ktoré určí škola. 

 
Formy praktického vyučovania  
 Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných 
školách.  
 Formy praktického vyučovania odbore 6323 K hotelová akadémia (úplné stredné odborné vzdelanie - súvislé 
štúdium s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania) sú: odborný výcvik a praktické cvičenia.  

4.4 ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA 

 
 Na prijatie do študijného  odboru 6323 K  hotelová akadémia sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov 
s nenarušenou pohyblivosťou. Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na 
prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 
všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.  
 Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz.  

4.5 POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ, OCHRANU ZDRAVIA A HYGIENU PRI PRÁCI 

 Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej práci 
vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, 
vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 
konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách 
možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií 
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o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 
s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).  

 Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych 
predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie 
strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre 
mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané 
práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na 
dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, 
aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred začatím 
práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

 Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec v závislosti od charakteru práce, 
podmienok a tematického celku výučby.  

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: zdravotný preukaz. 

 

 4.6 HODNOTENIE 

 

 Súkromná stredná odborná škola považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu 
kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava 
informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil 
a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa 
dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako 
má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Skúšanie 

 Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 
v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri 
skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinové, priebežne alebo 
súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomné (didaktické testy, písomné 
cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu 
(porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon 
s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonového 
štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. 
Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do 
jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a žiakom. 

Hodnotenie 

 Cieľom hodnotenie žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol 
danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

 Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, známkou. V rámci hodnotenia budeme 
preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú všeobecne platné pre všetky 
predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.   

 Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy nesmie 
viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

 
Hodnotenie musí spĺňať tieto funkcie:  

 diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov,  

 prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti a potreby ďalšieho vývoja žiakov,  

 motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,  
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 výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov,  

 informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania,  

 rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov,  

 spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby.  

 

PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV 

 Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard 
pre študijný odbory. Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých 
výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému vzdelávaciemu 
výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy a prostriedky 
hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. 
Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.    

 Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými 
výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

 Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

 Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

 Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

 Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

 Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

 Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 
 a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov  rôznych 
činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby  s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

 Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

 Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

 V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený  po vzájomnej 
dohode. 

 Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

 Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

 Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu zameriavame 
predovšetkým na:  

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania: 

 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, rozsah získaných 
spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, 
pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, 
samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy 
samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

 Žiak: 

 Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri riešení teoretických 
a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a prírodných javov. 

 Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti. 

 Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 

 Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 

 Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 

 Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

  

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania: 

 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností 
a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických 
činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, 
organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov 
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a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, 
materiálov a energie. 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

 Žiak: 

 Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

 Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť a tvorivosť. 

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 

 Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na pracovisku 
poriadok. 

 Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 

 Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 

 Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov a náradia, prekonal 
prekážky v práci. 

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania: 

 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú 
aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, 
vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu 
a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne 
zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

Žiak: 

 Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 

 Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  

 Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 

 Preukázal kvalitu prejavu. 

 Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 

 Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické reakcie spoločnosti. 

 Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, 
vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na rozvoj kľúčových 
kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete. 

 
Kritéria a formy hodnotenia: 
 
1) podľa výkonu žiaka 
 
a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov, 
b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritériá (norma, štandard), 
c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka s jeho predchádzajúcim výkonom. 
 
2) podľa cieľa vzdelávania 
 
a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia, 
b) formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. 
 
3) podľa času 
 
a) priebežné hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia, 
b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia. 
 
4) podľa informovanosti 
 
a) formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť, 
b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese. 
 
5) podľa činnosti 
 
a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod. , 
b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod. 
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6) podľa prostredia 
 
a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi, 
b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe, inšpektor a pod. 
 
Hodnotenie v OVP je založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor kritérií, organizačných a metodických postupov 
na overovanie vzdelávacích výkonov – výkonových štandardov. Zisťuje, či žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol. 
 
Hodnotiaci štandard zahŕňa: 
 
•  Kritéria hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť dôkaz o tom, že 
učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard. Je dôležité aby kritériá hodnotenia boli 
definované na jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné, stručné, zamerané buď 
na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti. 
 
•  Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP odporúčame rozdeliť ich podľa nasledovných 
kritérií: 
a) podľa počtu skúšaných žiakov 

 individuálne 

 skupinovo 

 frontálne 
b) podľa časového zaradenia 

 priebežné skúšanie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín), 

 súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie), 

 záverečné skúšanie (maturitné alebo opravné skúšky). 
c) podľa spôsobu vyjadrovania sa 

 ústne hodnotenie (otázka – odpoveď), 

 písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie niečoho), prípadová štúdia, 
projekt, zistenie a pod.), 

 praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.). 
d) podľa vzdelávacích výstupov sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr. pamäťové alebo aktuálne 
činnosti a praktické kompetencie (výrobok, proces, postup).  
Pri hodnotení praktických kompetencií sa veľmi osvedčilo hodnotenie na základe „Referencií“ kompetentných osôb, 
odborníkov alebo organizácií, ktoré vypovedajú o kvalite vedomostí, zručností a postojoch. 
 
Metódy hodnotenia praktických a kognitívnych kompetencií  
ODBORNÉ KOMPETENCIE 
 

 Praktické cvičenia 

 Simulované situácie 

 Úloha hrou 

 Ústne odpovede 

 Projekt 

 Zistenie 

 Stanovenie (niečo určiť) 

 Prípadová štúdia 

 Zapisovanie do pracovnej knihy 

 Protokoly 

 Správy 

 Osobný rozhovor 

 Dotazník 
 
VŠEOBECNÉ (KOGNITÍVNE)KOMPETENCIE 
 

 Ústna odpoveď (krátke, súvislé a obmedzené odpovede, doplnenia) 

 Písomné odpovede (testy) 

 Projekt 

 Zistenie 

 Stanovenie (niečo určiť) 

 Porovnanie 

 Prípadová štúdia 

 Školská práca 

 Úlohy a cvičenia 
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Hodnotenie žiakov od 1.1.2022 (novela školského zákona č. 415/2021 Z. z.) 
 
Hodnotenie žiakov a opatrenia vo výchove v stredných školách 
§ 55 
 
(1) Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete 
 
a) priebežne počas školského roka a 
 
b) súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka. 
 
(2) Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou 
 
a) klasifikácie, 
 
(3) Hodnotenie vykonané formou klasifikácie sa vyjadruje v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikačnými 
stupňami 
 
a) 1 – výborný, 
 
b) 2 – chválitebný, 
 
c) 3 – dobrý, 
 
d) 4 – dostatočný, 
 
e) 5 – nedostatočný. 
 
(4) Súhrnné hodnotenie vykonané formou klasifikácie je hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete klasifikačným 
stupňom. 
 
(5) Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa odseku 2, 3 alebo 
odseku 4, sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza 
 
a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval, 
 
b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol 
prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo 
 
c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene 
vyučovania nezúčastňoval. 
 
(6) Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak 
 
a) je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný, 
 
b) neabsolvoval vyučovací predmet. 
 
(7) Správanie žiaka sa hodnotí stupňom klasifikácie 
 
a) 1 – veľmi dobré, 
 
b) 2 – uspokojivé, 
 
c) 3 – menej uspokojivé, 
 
d) 4 – neuspokojivé. 
 

§ 55a 
 
(1) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho hodnotenia vo 
vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania. 
 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5401457&f=3
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(2) Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení, ak odsek 10 
neustanovuje inak, vyjadruje takto 
 
a) prospel s vyznamenaním, 
 
b) prospel veľmi dobre, 
 
c) prospel alebo 
 
d) neprospel. 
 
(3) Žiak v celkovom hodnotení prospel s vyznamenaním, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň 
klasifikácie horší ako chválitebný, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a 
jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z 
profilového predmetu má stupeň klasifikácie výborný. 
 
(4) Žiak v celkovom hodnotení prospel veľmi dobre, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň klasifikácie 
horší ako dobrý, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je 
hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má 
stupeň klasifikácie nie horší ako chválitebný. 
 
(5) Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak 
 
a) v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň klasifikácie nedostatočný, 
 
b) v niektorom vyučovacom predmete má hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“ alebo 
 
(6) Žiak v celkovom hodnotení neprospel, ak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel. 
 
(7) Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov, alebo ktorý po 
komisionálnej skúške z vyučovacieho predmetu neprospel, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej 
dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 
 
(8) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné zo závažných zdravotných dôvodov hodnotiť ani v náhradnom 
termíne. 
 
(9) Účastník výchovy a vzdelávania nemôže opakovať ročník. 
 
(10) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodného programu, sa hodnotí podľa pravidiel hodnotenia tohto 
medzinárodného programu. Ak medzinárodný program neupravuje pravidlá hodnotenia, žiak sa hodnotí podľa 
tohto zákona. 
 
(11) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis hodnotenia vyučovacích 
predmetov a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa 
vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia. 
 
(12) V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje 
hodnotenie vyučovacích predmetov a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. V poslednom 
ročníku vzdelávacieho programu strednej školy alebo odborného učilišťa sa žiakom vydáva vysvedčenie v 
posledný vyučovací deň pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky. 
 

§ 56 
 
(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; 
riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo 
uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 
 
(2) Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj hodnotený za 
toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy. 
 
(3) Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, môže na základe 
rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d). Žiak 
konzervatória, ktorý z umeleckej praxe alebo z profilového predmetu neprospel, alebo žiak školy umeleckého 
priemyslu, ktorý z umeleckej praxe alebo z profilového predmetu neprospel, nemôže vykonať komisionálnu 
skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d). 
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(4) Komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d) môže vykonať aj žiak, ktorý na konci prvého polroka 
neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. 
 
(5) Termín komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d) určí riaditeľ školy tak, aby sa táto skúška podľa 
 
a) odseku 3 vykonala do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať túto skúšku v 
určenom termíne, možno určiť náhradný termín na jej vykonanie do 10. septembra, 
 
b) odseku 4 vykonala do klasifikačnej porady za druhý polrok. 
 
(6) Žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d), z 
vyučovacieho predmetu neprospel. 
 
(7) Žiak nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia sa nehodnotí zo správania. 
 
(8) Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci 
prvého polroka alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia 
vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa skončenia 
obdobia školského vyučovania požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim 
riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom 
období z príslušného vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 
 

§ 57 
 
Komisionálne skúšky v stredných školách 
(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak 
 
a) vykonáva rozdielovú skúšku v strednej škole, 
 
b) požiada o preskúšanie plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka, 
 
c) podá vyučujúci pedagogický zamestnanec alebo riaditeľ školy podnet na preskúšanie žiaka, 
 
d) neprospel z vyučovacieho predmetu, 
 
e) študuje podľa individuálneho učebného plánu v strednej škole, 
 
f) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 
 
g) vykonáva na konci prvého polroka a druhého polroka v konzervatóriu alebo v škole umeleckého priemyslu 
skúšku z umeleckej praxe a skúšku z profilového predmetu, 
 
h) plní školskú dochádzku osobitným spôsobom, 
 
i) vzdeláva sa individuálne podľa § 24 alebo 
 
j) vykonáva komisionálnu skúšku s cieľom získať nižšie stredné vzdelanie. 
 
(2) Komisionálnu skúšku povoľuje alebo nariaďuje riaditeľ školy.44) Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť 
zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia na komisionálnej skúške. 
 
(3) Ak sa komisionálna skúška koná z dôvodu, že žiak neprospel z vyučovacieho predmetu a túto komisionálnu 
skúšku koná najmenej 20 % žiakov z príslušného ročníka, komisionálna skúška sa môže konať za prítomnosti 
povereného zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a povereného zamestnanca orgánu miestnej štátnej správy v 
školstve. 
 
(4) V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov. 
 
(5) Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ školy. 
Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie pre komisionálne skúšky verejne v deň konania 
komisionálnej skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka konečný. 
 

§ 58 
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Opatrenia vo výchove 
(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo 
iné ocenenie. 
 
(2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho 
učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. 
 
(3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov 
výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 
výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných 
zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 
umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca alebo člena školského 
podporného tímu. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá 
 
a) zákonného zástupcu, 
 
b) zdravotnú pomoc,45) 
 
c) Policajný zbor 46) alebo 
 
d) odborného zamestnanca zariadenia poradenstva a prevencie. 
 
(4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ 
školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 
 


