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Systém hodnotenia a klasifikácie na šk. rok 2020/21 

Ing. Helena Čepanová 

 
 

Predmet Trieda Systém 

hodnotenia 
Ekonomika III.HA, IV.HA, V.HA známkou 

Úvod do sveta práce V.HA známkou 

Hotelový a gastronomický manažment V.HA známkou 

Biológia I.HA  známkou 

Spoločenský protokol v podnikaní I.HA/a známkou 

Prax III.HA, IV.HA známkou 

 

EKONOMIKA – III.HA, IV.HA, V.HA 

Hodnotenie klasický známkou 1 – 5 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov a ústne odpovede podľa 

prebraného učiva 

Každý žiak absolvuje všetky písomky a min. 1 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, max. do 2 týždňov od riadneho 

termínu. 

HOTELOVÝ A GASTRONOMICKÝ MANAŽMENT – V.HA 

Hodnotenie klasický známkou 1 – 5 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede a projekty 

podľa prebraného učiva 

Každý žiak absolvuje všetky písomky a min. 1 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, max. do 2 týždňov od riadneho 

termínu. 
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PRAX – III.HA, IV.HA 

Hodnotenie klasický známkou 1 – 5 

Kritéria pre hodnotenie odbornej praxe :  

- dodržiavanie pokynov pre vykonávanie praxe, ktoré sú súčasťou Vnútorného poriadku 

školy  

- dodržiavanie pracovnej disciplíny, dodržiavanie hygienických predpisov a predpisov 

BOZP na pracovisku  

- úprava zovňajška  

- dôkladné zaznamenávanie o vykonanej praxi v študijnom preukaze a následné 

predkladanie vyučujúcemu ku kontrole  

- včasné upovedomenie o neúčasti na praxi vyučujúcemu učiteľovi a zodpovednému 

pracovníkovi prevádzky 

 

ÚVOD DO SVETA PRÁCE – V.HA 

Hodnotenie klasický známkou 1 – 5 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede, projekty 

a praktické zručnosti podľa prebraného učiva 

Každý žiak absolvuje všetky písomky a min. 1 ústnu odpoveď za polrok v príslušnom 

školskom roku. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas písomky, resp. vykonávania praktických 

zručnosti, písomku, resp. praktickú zručnosť, žiak napíše v náhradnom termíne počas 

konzultačných hodín vyučujúcej max do 2 týždňov od riadneho termínu. 

 

BIOLÓGIA – I.HA 

Hodnotenie klasický známkou 1 – 5 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede, projekty 

a praktické zručnosti podľa prebraného učiva 

Každý žiak absolvuje všetky písomky a min. 1 ústnu odpoveď za polrok v príslušnom 

školskom roku. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas písomky, resp. vykonávania praktických 

zručnosti, písomku, resp. praktickú zručnosť, žiak napíše v náhradnom termíne počas 

konzultačných hodín vyučujúcej max do 2 týždňov od riadneho termínu. 



Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, 089 01 Svidník 
tel/fax: 054 7882040, 0911 750315, www.spojenaskolask.sk  
e-mail: obchodna@spojenaskolask.sk, obchodnask@gmail.com 

 

 

 

SPOLOČENSKÝ PROTOKOL V PODNIKANÍ – V.HA 

Hodnotenie klasický známkou 1 – 5 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede, projekty 

a praktické zručnosti podľa prebraného učiva 

Každý žiak absolvuje všetky písomky a min. 1 ústnu odpoveď za polrok v príslušnom 

školskom roku. 

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas písomky, resp. vykonávania praktických 

zručnosti, písomku, resp. praktickú zručnosť, žiak napíše v náhradnom termíne počas 

konzultačných hodín vyučujúcej max do 2 týždňov od riadneho termínu. 

 

 

Vo Svidníku 5.9.2020                                                                   Ing. Helena Čepanová 

 


