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Systém hodnotenia a klasifikácie v školskom roku 2019/2020

Predmet
Podniková ekonomika
Tovaroznalectvo
Tovaroznalectvo
Aplikovaná ekonómia
Administratíva a korešpondencia
Administratíva a korešpondencia
Matematika
Geografia
Hospodárska geografia
Manažment
Spoločenská komunikácia
Úvod do sveta práce

Vo Svidníku 10. 09. 2019

Trieda
IV.A
I.A
II.A
III.A
II.HA
IV.A
I.A
I.A
I.A
III.A
II.A
IV.A

Systém hodnotenia
bodové
bodové
bodové
bodové
známkou
známkou
známkou
bodové
bodové
bodové
známkou
známkou

Ing. Zdena Kožlejová
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Predmet: PODNIKOVÁ EKONOMIKA 4. roč. 1. polrok
Hodnotenie: bodové
Malá písomka 3x 5b
Písomná práca – Banková sústava
Písomná práca – Cenné papiere
Písomná práca – Finančný trh
Ústna odpoveď
Aktivita na hodinách
Spolu
Bonusové body:
Účasť na SOČ
Domáce úlohy

15b
15b
15b
15b
10b
10 b
80 b
20 b
6b

Záverečné hodnotenie: 80 – 72 = výborný
71 – 60 = chválitebný
59 – 40 = dobrý
39 – 24 = dostatočný
23 – 0 = nedostatočný

Predmet: PODNIKOVÁ EKONOMIKA 4. ročník, 2. polrok
Hodnotenie: bodové
Písomný test: Poisťovníctvo
Písomka Prípadové štúdie a príklady 4 x 5 b
Ústna odpoveď 2 x 10 bodov
Spolu
Bonusové body: Aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie:

60 – 54
53 – 45
44 – 30
28 – 18
17 – 0

20 b
20 b
20 b
60 b
6b
bodov = výborný
bodov = chválitebný
bodov = dobrý
bodov = dostatočný
bodov = nedostatočný

Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť 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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TOVAROZNALECTVO 1. ročník, 1. polrok
Hodnotenie: bodové
Písomná práca 1. – 2. celok
Písomná práca 3. - 4. celok
Písomná práca 5. – 6. celok
Malá písomka 3x5
Vypracovanie projektu 2 x 10
Spolu
Bonusové body: aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie:

10 bodov
10 bodov
10 bodov
15 bodov
20 bodov
65 bodov
5 bodov

65 – 58,5 bodov = výborný
58 – 49 bodov = chválitebný
48 – 32,5 bodov = dobrý
32 – 19,5 bodov = dostatočný
19 – 0 bodov = nedostatočný

TOVAROZNALECTVO 1. roč. 2. polrok
Hodnotenie: bodové
Písomná práca Potraviny živočíšneho pôvodu
Písomná práca Potraviny rastlinného pôvodu
Písomná práca Pochutiny
Písomná práca Nápoje
Písomná práca Drogériový tovar
Písomná práca Chemický tovar
Projekt 2 x 10
Spolu
Bonusové body: aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie: 75 – 67,5
67 - 56
55 – 37,5
37 – 22,5
22 - 0

10 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov
5 bodov
20 bodov
75 bodov
5 bodov

bodov = výborný
bodov = chválitebný
bodov = dobrý
bodov = dostatočný
bodov = nedostatočný

Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť 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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TOVAROZNALECTVO 2. ročník, 1. polrok
Hodnotenie: bodové
Písomná práca – tematický celok Textil
Písomná práca – tematický celok Koža
Písomná práca – tematický celok Sklo
Písomná práca – tematický celok elektrotechn. tovar
Malá písomka 5 minutovka 2x
Projekt 2x 10
Spolu
Bonusové body: aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie:

90 - 81
80 – 67
66 – 45
44 – 27
26 – 0

15 bodov
15 bodov
15 bodov
15 bodov
10 bodov
20 bodov
90 bodov
10 bodov

bodov = výborný
bodov = chválitebný
bodov = dobrý
bodov = dostatočný
bodov = nedostatočný

TOVAROZNALECTVO 2. ročník, 2. polrok
Hodnotenie: bodové
Písomná práca – kovový tovar
Písomná práca – plasty
Písomná práca – šperky
Písomná práca – drevo a drevené výrobky
Malá písomka 2 x 5
Projekt 2 x 10
Spolu
Bonusové body: aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie: 70 - 63
62 - 52
51 - 35
34 - 21
20 a menej

15 bodov
5 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov
20 bodov
70 bodov
5 bodov

bodov = výborný
bodov = chválitebný
bodov = dobrý
bodov = dostatočný
bodov = nedostatočný

Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť 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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APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Ročník: tretí
Hodnotenie: bodové
V rámci predmetu sa hodnotia aktivity žiaka pri založení, činnosti a ukončení JA firmy:
Vypracovanie podnikateľského plánu
10 b
Príprava valného zhromaždenia
10 b
Valné zhromaždenie
10 b
Výroba výrobkov
10 b
Predaj výrobkov
10 b
Vedenie bufetu
10 b
Príprava plesu
10 b
Ples
10 b
Prehliadka CF a JA firiem na škole
10 b
Veľtrh podnikateľských talentov
10 b
Celkový počet bodov
100 b

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA
Ročník: druhý
Hodnotenie: známkou
Portfólio:
Školská písomná práca 4x
Odpis textov na rýchlosť a presnosť
Skratky, značky a číselné údaje
Normalizovaná úprava písomností
Obchodné písomnosti: dopyt, ponuka, objednávka, kúpna zmluva, dodací list, faktúra
Domáca 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.
ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA
Ročník: štvrtý
Hodnotenie: známkou
Portfólio:
Písomná práca – Jednoduché právne písomnosti
Písomná práca – Osobný list
Písomná práca – Životopis
Písomná práca – Motivačný list
Písomná práca – Žiadosť o prijatie do zamestnania
Písomná práca – Príkaz riaditeľa
Písomná práca – Zápisnica
Písomná práca- Obchodné písomnosti 2x
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Odpis na rýchlosť a presnosť 4x
Domáca úloha 6x
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.
MANAŽMENT
Ročník: tretí
Hodnotenie: bodové
Písomná práca – Podstata a vývoj manažmentu
15 bodov
Písomná práca – Typy súčasného manažmentu
15 bodov
Písomná práca – Základné manažérske funkcie
15 bodov
Malá písomka 4x
40 bodov
Projekt 2x 10
20 bodov
Didaktická hra
10 bodov
Spolu
115 bodov
Bonusové body: aktivita na hodinách
10 bodov
Domáce úlohy
10 bodov
Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť 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.
MATEMATIKA
Ročník: prvý
Hodnotenie: známkou
Na preverovanie vedomostí sa využívajú prevažne písomné formy pred ústnymi. Známky
majú rôznu hodnotu podľa závažnosti zadania a to ¼,½, ¾ a 1.
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.

GEOGRAFIA
Ročník: prvý
Hodnotenie: bodové
Písomná práca Stredná Európa
Písomná práca Severná Európa
Písomná práca Západná Európa
Prezentácia 2x
Spolu

15 bodov
15 bodov
15 bodov
20 bodov
65 bodov

Záverečné hodnotenie: 65 – 58 = výborný
57 – 49 = chválitebný
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48 – 32 = dobrý
31 – 19 = dostatočný
18 – 0 = nedostatočný
2. polrok
Písomná práca Juhovýchodná Európa
Písomná práca Východná Európa
Písomná práca Slovenská republika
Prezentácia 2x
Spolu

15 bodov
15 bodov
15 bodov
20 bodov
65 bodov

Záverečné hodnotenie: 65 – 58 = výborný
57 – 49 = chválitebný
48 – 32 = dobrý
31 – 19 = dostatočný
18 – 0 = nedostatočný
Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť 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.
HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA
Ročník: prvý
Hodnotenie: bodové
Písomná práca Humánna geografia
Písomná práca Ázia
Písomná práca Afrika
2 x malá písomka
Esej Dejiny ľudstva
Prezentácia
Spolu

15 bodov
15 bodov
15 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov
75 bodov

Záverečné hodnotenie: 75 – 67 = výborný
66 – 56 = chválitebný
55 – 37 = dobrý
36 – 22 = dostatočný
21 – 0 = nedostatočný
2. polrok
Písomná práca Austrália
Písomná práca Amerika
Písomná práca Globálne problémy ľudstva
2 x malá písomka
Prezentácia na vybranú tému
Spolu

15 bodov
15 bodov
15 bodov
10 bodov
10 bodov
65 bodov
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Záverečné hodnotenie: 65 – 58 = výborný
57 – 49 = chválitebný
48 – 32 = dobrý
31 – 19 = dostatočný
18 – 0 = nedostatočný
Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť 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.

SPOLOČENSKÁ KOMUNIKÁCIA
Ročník: druhý
Hodnotenie: známkou
2 x malá písomná práca
2 x veľká písomná práca
2 x projekt
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 SVETA PRÁCE
Ročník: štvrtý
Hodnotenie: známkou
Písomná práca
Praktické cvičenia
2. polrok
Písomná práca
Praktické cvičenia

Pracovné právo
Životopis
Žiadosť o prijatie do zamestnania

Inflácia a nezamestnanosť
Pracovný pohovor
Služby zamestnanosti
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.

