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Predmet Trieda Systém hodnotenia 

Náuka o potravinách a výžive  II.HA        známkou 

Technológia prípravy pokrmov II.HA,  III.HA známkou 

Technológia prípravy pokrmov-  

cvičenia 

II.HA/A známkou 
 

Biológia I.OA, II HA  známkou 

Geografia cestovného ruchu 

 

III.HA, IV.HA 

 

známka 

 

 

 

Náuka o potravinách a výžive -   II. HA 

Hodnotenie  známkou 1 – 5 

 

- známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede a 

projekty zadané podľa prebratého učiva  

- každý žiak absolvuje všetky písomky a minimálne jednu ústnu odpoveď za polrok v 

príslušnom školskom roku  

- v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas písomky, písomku žiak napíše v 

náhradnom termíne počas konzultačných hodín vyučujúcej 

 

 

Technológia prípravy pokrmov  – II.HA,  III. HA 

Hodnotenie  známkou 1 – 5 

 

- známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede a 

projekty zadané podľa prebratého učiva  

- každý žiak absolvuje všetky písomky a minimálne jednu ústnu odpoveď za polrok v 

príslušnom školskom roku  

- v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas písomky, písomku žiak napíše v 

náhradnom termíne počas konzultačných hodín vyučujúcej 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CVIČENIA Z TECHNOLÓGIE PRÍPRAVY POKRMOV – II. HA/A 

 

Hodnotenie  známkou 1 – 5 

Hodnotenie je súčasťou hodnotenia z predmetu EPP. 

Kritéria pre hodnotenie na TCJ sú:  

-     upravenosť žiaka (osobná hygiena, oblečenie, pracovné pomôcky)  

-     vzťah k práci, (svedomitosť, vytrvalosť)  

-     dodržiavanie zásad ( odbornosť, BOZP, primerané zručnosti)  

-     hygiena (čistota a poriadok na pracovisku, dodržiavanie zásad pri práci s potravinami) 

-     vzťah k ľuďom ( spolužiakom, vyučujúcim) 

 

 

 

Biológia – I OA, II. HA 

Hodnotenie  známkou 1 – 5 

 

- známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov a ústne odpovede 

- každý žiak absolvuje všetky písomky a minimálne jednu  ústnu odpoveď za polrok v 

príslušnom školskom roku 

- v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas písomky, písomku žiak napíše v 

náhradnom termíne počas konzultačných hodín vyučujúcej 

 

 

  

Geografia cestovného ruchu – III.HA, IV.HA 

 
- známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede a 

projekty zadané podľa prebratého učiva  

- každý žiak absolvuje všetky písomky a minimálne jednu ústnu odpoveď za polrok v 

príslušnom školskom roku  

- v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas písomky, písomku žiak napíše v 

náhradnom termíne počas konzultačných hodín vyučujúcej 

 

 

 

Vo Svidníku 12. 09. 2019                                                Ing. Nataša Fecková 

                                                                                                    

 



 

 


