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Systém hodnotenia a klasifikácie 

v šk. roku: 2020/2021 

 

 
Predmet Trieda  Systém hodnotenia 

Podniková ekonomika I. A bodový 

Podniková ekonomika III. A bodový 

Podniková ekonomika IV. A bodový 

Právna náuka III. A známkou 

Právna náuka V. HA známkou 

Spoločenská komunikácia V. HA známkou 

Technika obsluhy  III. HA známkou                                

Spoločenský protokol v 

podnikaní 

I. A známkou 

 

 

 

 

 
Svidník 04. 09. 2020 

 

 

         Ing. Viera Paradová 
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Právna náuka, spoločenská komunikácia, spoločenský protokol 

v podnikaní – hodnotenie známkou 

 
Hodnotí sa: 

- ústna odpoveď 

- písomná práca z prebratého celku učiva 

- projekt zadaný podľa prebratého učiva 

- problémová úloha 

 

 

Svidník 04. 09. 2020 

 

            Ing. Viera Paradová 

                 vyučujúca PRN, KMM a SKQ 

 

 

 

 

 

Technika obsluhy – hodnotenie známkou 

 

 
Hodnotí sa: 

- ústna odpoveď 

- písomná práca z prebratého celku učiva 

- projekt zadaný podľa prebratého učiva 

- praktické zručnosti podľa preberaného učiva 

 

 

 

Svidník 04. 09. 2020 

 

        Ing. Viera Paradová 

          vyučujúca TOB 
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Bodové hodnotenie -  podniková  ekonomika  1. ročník 

(3. hodiny/týždeň) 

 
V 1. polroku 

 

- 6 písomiek  z celku, každá za 10 bodov   60 bodov 

 

- 2  ústne odpovede (hodnotí sa nová látka, opakovanie 

   tematického celku a opakovanie základných  

   pojmov), každá odpoveď za 10 bodov   20 bodov 

 

- 4 neohlásené písomky z novej látky, každá 

  za 5 bodov       20 bodov 

 

-2 písomky na príklad (odpis, mzda), každá za  

  5 bodov       10 bodov 

   ____________________________________________________ 

110 bodov 

 

V 2. polroku 

 

- 6 písomiek z celku, každá za 10 bodov   60 bodov 

 

- 2  ústne odpovede (hodnotí sa nová látka, opakovanie 

   tematického celku a opakovanie základných  

   pojmov), každá odpoveď za 10 bodov   20 bodov 

 

- 4 neohlásené písomky z novej látky, každá 

  za 5 bodov       20 bodov 

 

- 2 písomky na príklad,  každá za 5  bodov   10 bodov 

   ____________________________________________________ 

                 110 bodov 

 

 

Bonusové body: 

- SOČ – účasť na krajskej prehliadke    20 bodov 

- SOČ – školské kolo       10 bodov 

- 100 % účasť na vyučovaní                   3 body 

- aktivita žiaka na vyučovaní (max 5x)                5 bodov 

  

                                                                                                           38 bodov 
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Hodnotenie: 

 

 110 b  známka 

100% - 90%    110 – 99 b          výborný 

89%  - 75%    98,5 – 82,5 b      chválitebný 

74%  - 50% 82 – 55 b  dobrý 

49%  - 30%    54,5 – 33 b  dostatočný 

29%  -  0%     32,5 – 0 b  nedostatočný 

                          

 

 

Podmienky hodnotenia: 

 

- v priebehu školského roka sa môže celkový počet bodov zvýšiť alebo znížiť 

- žiaci budú priebežne a včas o zmene informovaní 

- žiak, ktorému chýba viac ako 5 bodov  pre klasifikáciu príslušného intervalu stupnice 

nemá nárok na dodatočné preskúšanie pri koncoročnom hodnotení 

- termín 10 b písomiek je žiakom oznámený v dostatočnom časovom predstihu, 

náhradný termín musí žiak absolvovať do dvoch týždňov od konania riadneho 

termínu, ak sa žiak nezúčastní ani jedného termínu nemá nárok na ďalší dodatočný 

termín a je mu pridelených 0 bodov 

- konzultačné hodiny sú určené na individuálnu konzultáciu  o učive 

 

 

Svidník 04. 09. 2020 

 

        Ing. Viera Paradová 

                                                                                                  vyučujúca POE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 

 

 

 

 

Bodové hodnotenie -  podniková  ekonomika  3. ročník 

(3 hodiny/týždeň) 
 

1. polrok 

 

- 6 písomiek z celku, každá za 10 bodov   60 bodov 

 

- 2  ústne odpovede (hodnotí sa nová látka, opakovanie 

   tematického celku a opakovanie základných  

   pojmov), každá odpoveď za 10 bodov   20 bodov 

 

- 4 neohlásené písomky z novej látky, každá 

  za 5 bodov       20 bodov 

 

- 2 písomky na príklad,  za 10  a 20 bodov   30 bodov 

   _______________________________________________________ 

                 130 bodov 

 

2. polrok 

 

- 7 písomiek z celku, každá za 10 bodov   70 bodov 

 

- 2  ústne odpovede (hodnotí sa nová látka, opakovanie 

   tematického celku a opakovanie základných  

   pojmov), každá odpoveď za 10 bodov   20 bodov 

 

- 4 neohlásené písomky z novej látky, každá 

  za 5 bodov       20 bodov 

 

- 3 písomky na príklad,  každá za 10  bodov   30 bodov 

- projekt        10 bodov 

   _______________________________________________________     

                 150 bodov 

 

Bonusové body: 

 

- SOČ – účasť na krajskej prehliadke    20 bodov 

- SOČ – školské kolo       10 bodov 

- 100 % účasť na vyučovaní                   3 body 

- aktivita žiaka na vyučovaní (max. 5x)                 5 bodov  

                                                                                                                                  

                                                                                                          38 bodov 
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Stupnica hodnotenia: 

 

 130 b 150 b známka 

100% - 90%    130 – 117 b 150 - 135 výborný 

89%  - 75%    116,5 - 97,5 b 134,5 – 112,5 b chválitebný 

74%  - 50% 97 -65 b 112  - 75 b dobrý 

49%  - 30%    64,5 – 39 b 74,5 – 45 b dostatočný 

29%  -  0%     38,5 - 0 44,5 – 0 b nedostatočný 

 

 

Podmienky hodnotenia: 

 

- v priebehu školského roka sa môže celkový počet bodov zvýšiť alebo znížiť 

- žiaci budú priebežne a včas o zmene informovaní 

- žiak, ktorému chýba viac ako 5 bodov  pre klasifikáciu príslušného intervalu stupnice 

nemá nárok na dodatočné preskúšanie pri koncoročnom hodnotení 

- termín 10 b písomiek je žiakom oznámený v dostatočnom časovom predstihu, 

náhradný termín musí žiak absolvovať do dvoch týždňov od konania riadneho 

termínu, ak sa žiak nezúčastní ani jedného termínu nemá nárok na ďalší dodatočný 

termín a je mu pridelených 0 bodov 

- konzultačné hodiny sú určené na individuálnu konzultáciu  o učive 

 

 

Svidník 04. 09. 2020 

 

        Ing. Viera Paradová 

                                                                                                 vyučujúca POE 
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Bodové hodnotenie -  podniková  ekonomika  4. ročník 

(3. hodiny/týždeň) 

 
V 1. polroku 

 

- 4 písomky  z celku, každá za 10 bodov   40 bodov 

 

- 2  ústne odpovede (hodnotí sa nová látka, opakovanie 

   tematického celku a opakovanie základných  

   pojmov), každá odpoveď za 10 bodov   20 bodov 

 

- 4 neohlásené písomky z novej látky, každá 

  za 5 bodov       20 bodov 

   ____________________________________________________ 

80 bodov 

 

V 2. polroku 

 

- 3 písomky z celku, každá za 10 bodov   30 bodov 

 

- 2  ústne odpovede (hodnotí sa nová látka, opakovanie 

   tematického celku a opakovanie základných  

   pojmov), každá odpoveď za 10 bodov   20 bodov 

 

- 4 neohlásené písomky z novej látky, každá 

  za 5 bodov       20 bodov 

 

- 3 písomky na príklad,  každá za 10  bodov   30 bodov 

   ____________________________________________________ 

                 100 bodov 

 

 

Bonusové body: 

- SOČ – účasť na krajskej prehliadke    20 bodov 

- SOČ – školské kolo       10 bodov 

- 100 % účasť na vyučovaní                   3 body 

- aktivita žiaka na vyučovaní (max 5x)                5 bodov 

  

                                                                                                           38 bodov 
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Hodnotenie: 

 

 100 b 80 b známka 

100% - 90%    100 – 90 b         80 – 72 b výborný 

89%  - 75%    89,5 – 75 b     71,5 – 60 b chválitebný 

74%  - 50% 74,5 – 50 b 59,5 – 40 b dobrý 

49%  - 30%    49,5 – 30 b 39,5 – 24 b dostatočný 

29%  -  0%     29,5 – 0 b 23,5 -  0 b nedostatočný 

                          

 

Podmienky hodnotenia: 

 

- v priebehu školského roka sa môže celkový počet bodov zvýšiť alebo znížiť 

- žiaci budú priebežne a včas o zmene informovaní 

- žiak, ktorému chýba viac ako 5 b  pre klasifikáciu príslušného intervalu stupnice nemá 

nárok na dodatočné preskúšanie pri koncoročnom hodnotení 

- termín a náhradný termín 10 b písomiek je žiakom oznámený v dostatočnom časovom 

predstihu, ak sa žiak nezúčastní ani jedného termínu nemá nárok na ďalší dodatočný 

termín 

- konzultačné hodiny sú určené na individuálnu konzultáciu  o učive 

 

 

Svidník 04. 09. 2020 

 

        Ing. Viera Paradová 

                                                                                                 vyučujúca POE 

 
 
 
 


