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Systém hodnotenia a klasifikácie v šk. roku 2020/2021  

 

Predmet Trieda Systém hodnotenia 

Účtovníctvo II. A, III. A, V. HA bodový 

Ekonomické cvičenia IV. A známkou 

Úvod do makroekonómie IV. A známkou 

Aplikovaná informatika IV. A známkou 

Aplikovaná matematika IV. A bodový 

Aplikovaná ekonómia III. A známkou 

Spoločenská komunikácia II. A Známkou 

Spoločenská komunikácia II. A Známkou 

 

 

ÚČTOVNÍCTVO    -   II. A 

 bodový systém hodnotenia 

 

Písomná práca  2 x 20 b.     40 bodov 

Veľká písomka  4 x  10 b.  40 bodov 

Malá písomka 2 x 5 b.  10 bodov 

Odpoveď  1 x  10 b.              10 bodov 

Spolu              100 bodov 

 

Bonusové body -    aktivita na hodinách       5 b. 

- domáce úlohy  5 b. 

 

Záverečné hodnotenie:   

      

100,0 – 90,0  bodov = výborný 

  89,5 – 75,0  bodov = chválitebný 

  74,5 – 50,0  bodov = dobrý 

  49,5 – 30,0  bodov = dostatočný 

  29,5 –   0,0  bodov = nedostatočný

 

Poznámka:  
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. 
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ÚČTOVNÍCTVO    -   III. A 

 bodový systém hodnotenia 

 

Písomná práca  2 x 20 b.     40 bodov 

Veľká písomka  4 x  10 b.  40 bodov 

Malá písomka 2 x 5 b.  10 bodov 

Odpoveď  1 x  10 b.              10 bodov 

Spolu              100 bodov 

 

Bonusové body -    aktivita na hodinách       5 b. 

- domáce úlohy  5 b. 

- olympiáda Mladý účtovník10b 

 

Záverečné hodnotenie:   

      

100,0 – 90,0  bodov = výborný 

  89,5 – 75,0  bodov = chválitebný 

  74,5 – 50,0  bodov = dobrý 

  49,5 – 30,0  bodov = dostatočný 

  29,5 –   0,0  bodov = nedostatočný

 

Poznámka:  
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. 

 

 

ÚČTOVNÍCTVO    -   V. HA 

 bodový systém hodnotenia 

 

Písomná práca  2 x 20 b.     40 bodov 

Veľká písomka  4 x  10 b.  40 bodov 

Malá písomka 2 x 5 b.  10 bodov 

Odpoveď  1 x  10 b.              10 bodov 

Spolu              100 bodov 

 

Bonusové body -    aktivita na hodinách       5 b. 

- domáce úlohy  5 b. 

Záverečné hodnotenie:   

      

100,0 – 90,0  bodov = výborný 

  89,5 – 75,0  bodov = chválitebný 

  74,5 – 50,0  bodov = dobrý 

  49,5 – 30,0  bodov = dostatočný 

  29,5 –   0,0  bodov = nedostatočný

 

Poznámka:  
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. 
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EKONOMICKÉ CVIČENIA    -   IV. A 

 klasický  systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia písomné práce z jednotlivých tematických celkov (teoretické vedomosti, účtovanie 

v podvojnom účtovníctve, vypisovanie účtovných dokladov, výpočet príkladov), písomná agenda podľa 

tematických celkov a práca na hodinách. 

Každý žiak absolvuje všetky písomky za polrok v príslušnom školskom roku. 

 

Poznámka: 
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. 

 

 

ÚVOD DO MAKROEKONÓMIE    -   IV. A 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia písomné práce z jednotlivých tematických celkov (teoretické vedomosti), malé 

písomné previerky, ústne odpovede, riešenie ekonomických úloh a práca na hodinách. 

Každý žiak absolvuje všetky písomky a min. 2 ústne odpovede za polrok v príslušnom školskom roku. 

 

Poznámka: 
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. 

 

APLIKOVANÁ INFORMATIKA    -   IV. A 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia riešenia ekonomických úloh  v účtovných softvéroch ALFA PLUS a OMEGA a práca 

na hodinách. 

Každý žiak absolvuje všetky previerky za polrok v príslušnom školskom roku. 

 

Poznámka: 
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. 

 

 

APLIKOVANÁ MATEMATIKA    -   IV. A 

 bodový systém hodnotenia 

 

Písomná práca   1 x  20 b.     20 bodov 

Veľká písomka  5 x  10 b.  50 bodov 

Domáce úlohy    10 bodov 

Spolu                80 bodov 

 

Bonusové body -    aktivita na hodinách       5 b. 

- domáce úlohy  5 b. 

 

Záverečné hodnotenie:   

      

80,0 – 72,0  bodov = výborný 

71,5 – 60,0  bodov = chválitebný 

59,5 – 40,0  bodov = dobrý 

39,5 – 24,0  bodov = dostatočný 

23,5 –   0,0  bodov = nedostatočný
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Poznámka:  
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. 

 

 

APLIKOVANÁ EKONÓMIA    -   III. A 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotí práca v študentskej spoločnosti –JA firme podľa jednotlivých činností (valné 

zhromaždenie, výroba a predaj výrobkov, reklama a propagácia), organizácia školského plesu, účasť na 

prehliadkach a veľtrhoch, realizácia školského bufetu. 

 

V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť činnosti v študentskej spoločnosti alebo realizácii bufetu, bude mu 

pridelená práca na doma (marketingová alebo administratívna). 

 

 

SPOLOČENSKÁ KOMUNIKÁCIA   -   II. A 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia písomné práce z jednotlivých tematických celkov (teoretické vedomosti), ústna 

odpoveď, riešenie problémových úloh – projekty a práca na hodinách. 

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

 

Poznámka: 
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. 

 

SPOLOČENSKÁ KOMUNIKÁCIA   -   III. A 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia písomné práce z jednotlivých tematických celkov (teoretické vedomosti), ústna 

odpoveď, riešenie problémových úloh – projekty a práca na hodinách. 

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

 

Poznámka: 
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. 

 

 

 

Svidník 17.09.2020 

Vypracovala: Ing. Jana Drábová 


