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Predmet 

 

Trieda 

 

Systém hodnotenia 

Administratíva a korešpondencia I. A známkou 

Administratíva a korešpondencia II. A známkou 

Administratíva a korešpondencia III. A známkou 

Aplikovaná informatika III. A známkou 

Aplikovaná informatika V. HA známkou 

Manažment osobných financií III. A bodový 

Manažment osobných financií III. HA bodový 

Marketing II. A známkou 

Matematika IV. HA známkou 

Občianska náuka II. A známkou 

Etická výchova  1. A známkou 

Etická výchova II. A známkou 

 

 

 

 

 

 

 

Svidník 02. 09. 2020                   Ing. Margita Klimová       
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HODNOTENIE pre I. a II. polrok 

školského roka 2019/2020 
 

 

Predmet: Administratíva a korešpondencia, 1. ročník OA 

Trieda: I. A 

Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

- v každom polroku 2 školské písomné práce 

- každý mesiac známka za odpis na rýchlosť a presnosť 

- každý mesiac známka za domáce úlohy 

 
V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 

 

Predmet: Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA 

Trieda: II. A 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

- v každom polroku 2 školské písomné práce 

- každý mesiac známka za odpis na rýchlosť a presnosť 

- každý mesiac známka za domáce úlohy 

- v I. polroku písomka z písania skratiek, značiek a číselných údajov 

- v II. polroku písomka z úpravy textu pomocou korektorských značiek 

- v II. polroku 2 písomky z normalizovanej úpravy písomnosti 

 
V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 

 

 

Predmet: Administratíva a korešpondencia, 3. ročník OA 

Trieda: III. A 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne  

Hodnotenie: klasické – známkou 

- v každom polroku 2 školské písomné práce 

- v každom polroku 3 známky za odpis na rýchlosť a presnosť 

- v každom polroku 3 známky za domáce úlohy 

- v I. polroku 5 písomiek: 1/ Registratúrny poriadok, 2/ Dopyt, 3/ Ponuka, 4/ 

Objednávka, 5/ Faktúra 

- v II. polroku 6 písomiek: 1/ Urgencia, 2/ Reklamácia, 3/ Upomienka, 4/ Súvislý 

príklad (3 známky) 

 
V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
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Predmet: Aplikovaná informatika, 3. ročník OA 

Trieda: III. A 

Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

 

I. polrok: 

- 3 písomky – tvorba tabuľky a grafov 

- domáca úloha – tvorba grafov 

- 3 písomky – ekonomický softvér OLYMP – mzdový softvér 

II. polrok: 

- 4 písomky – ekonomický softvér OMEGA – podvojné účtovníctvo 

- 3 známky za riešenie súvislých príkladov v ekonomickom softvéri OMEGA 

 
Vypracované praktické zadania je potrebné odovzdať do stanoveného termínu. Pri nedodržaní termínu sa znižuje 

hodnotenie o jeden stupeň. V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, 

musí si danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných 

hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 
 

 

 

 

 

Predmet: Aplikovaná informatika, 5. ročník HA 

Trieda: V. HA 

Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

 

I. polrok 

- 2 praktické písomky – Microsoft Word 

- 2 praktické písomky – tvorba tabuľky a grafov – Microsoft Excel 

- vypracovanie prezentácie v PowerPointe 

- 2 známky za riešenie  úloh v ekonomickom softvéri ALFA plus 

- 2 známky za vypracovaný súvislý príklad v ekonomickom softvéri ALFA plus 

 

II. polrok 

- 3 známky za riešenie úloh v hotelovom recepčnom systéme PREVIO 

- 4 známky za vypracovaný súvislý príklad v hotelovom recepčnom systéme PREVIO 

 
Vypracované praktické zadania je potrebné odovzdať do stanoveného termínu. Pri nedodržaní termínu sa znižuje 

hodnotenie o jeden stupeň. V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, 

musí si danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných 

hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
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Predmet: Manažment osobných financií, 3. ročník OA a 3. ročník HA 

Trieda: III. A, III. HA 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: bodové 

 

I. polrok 

Testy na www.poznaj.sk                  4 x 10 b                      40 bodov 

Testy na www.viacakopeniaze.sk    5 x 10 b                      50 bodov 

Osobný rozpočet - projekt                1 x 20 b                      20 bodov   

SPOLU                                                                              110 bodov 

Testy sa budú písať po každej kapitole. 

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                         10 bodov 

                                  -  individuálne zadanie úlohy            10  bodov 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:    110 - 99    bodov = výborný (1) 

                                                                  - 82,5 bodov = chválitebný (2) 

                                                                  - 55,5 bodov = dobrý (3) 

                                                                  - 33    bodov = dostatočný (4) 

                                                                    - 0    bodov = nedostatočný (5) 

 

II. polrok 

Testy na www.poznaj.sk                  3 x 10 b                      30 bodov 

Testy na www.viacakopeniaze.sk    4 x 10 b                      40 bodov 

Výstupný test                                    1 x 20 b                     20 bodov 

Projekt                                               1 x 10 b                     10 bodov 

SPOLU                                                                              100 bodov 

Testy sa budú písať po každej kapitole. 

 

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                         10 bodov 

                                  -  individuálne zadanie úlohy            10 bodov 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:  100     -   90     bodov = výborný (1) 

                                                                      - 75     bodov = chválitebný (2) 

                                                                      - 50     bodov = dobrý (3) 

                                                                      - 30     bodov = dostatočný (4) 

                                                                        - 0     bodov = nedostatočný (5) 
 
 

 

Celkový počet bodov môže v priebehu školského polroka  vzrásť  alebo  sa  znížiť  v závislosti  od plnenia 

časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne informovaní. V prípade, ak sa žiak 

nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku nahradiť počas 

konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke 

školy a na nástenke v škole. 

 

 

 

http://www.poznaj.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.poznaj.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
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Predmet: Marketing,  2. ročník OA 
Trieda: II. A 

Dotácia hodín: 1 hodina týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

I. polrok 

- 1 ústna odpoveď 

- 2 písomné práce – tematické celky: 1. Úvod do marketingu a marketingové 

prostredie, 2. Úlohy marketingu v rozvoji podniku a Analýza, segmentácia a cieľový trh 

- projekt – SWOT analýza a marketingový prieskum vybraného produktu 

II. polrok 

- 1 ústna odpoveď 

- 3 písomné práce – tematické celky: 1. Produktová a distribučná politika, 2. Cenová 

a komunikačná politika, 3. Nákupné správanie spotrebiteľa a marketingové plánovanie 

- projekt – Môj produkt a jeho 4P 
 

V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 

 

Predmet: Matematika, 4. ročník HA 
Trieda: IV. HA 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické - známkou 

I. a II. polrok 

- školské písomné práce 

- písomky po tematickom celku 

- náhodné písomky – malé 

- domáce úlohy 

 
V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 

 

Predmet: Občianska náuka, 2. ročník OA 
Trieda: II. A 

Dotácia hodín: 1 hodina týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

I. a II. polrok 

- ústna odpoveď 

- písomná práca z prebraného tematického celku 

- malá písomná práca z prebraného učiva 

- projekt  

- problémová úloha 
 

V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
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Predmet: Etická výchova, 1. ročník OA 
Trieda: I. A 

Dotácia hodín: 1 hodina týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

 

I. a II. polrok 

- ústna odpoveď 

- písomná práca z prebraného tematického celku 

- malá písomná práca z prebraného učiva 

- projekt  

- problémová úloha 

 
V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
 

 

 
 

Predmet: Etická výchova, 2. ročník OA 
Trieda: II. A 

Dotácia hodín: 1 hodina týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

 

I. a II. polrok 

- ústna odpoveď 

- písomná práca z prebraného tematického celku 

- malá písomná práca z prebraného učiva 

- projekt  

- problémová úloha 

 
V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si danú písomku 

nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín konzultačných hodín je zverejnený na 

webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
 

 


