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Úlohou jazykového vyučovania je naučiť žiakov aktívne ovládať hovorenú i písomnú 

formu jazykového prejavu. Úlohou učiteľa je, aby umožnil čo najväčšiemu počtu žiakov 

získavať správne gramatické vedomosti, zručnosti a vhodnými cvičeniami zaisťoval plynulý 

prechod zručností na návyky. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené a klasifikované tri zložky 

predmetu: jazyková komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie a literatúra. Predmetom 

hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak 

dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov  v 

jednotlivých zložkách predmetu: jazyková komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie 

a literatúra. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať 

vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková 

správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť 

a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť 

ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej 

z učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov. 

Pri hodnotení a klasifikácii učiteľ postupuje podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ rôznymi metódami, formami 

a prostriedkami:  

- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

- rôznymi druhmi skúšok ( ústnym skúšaním jednotlivca, frontálnym skúšaním, 

skúšaním žiakov  v rámci skupinovej práce, formou didaktických testov po prebratí 

tematického celku, písomných cvičení), 

-  kontrolnými  písomnými prácami, ktoré sú predpísané osnovami, 

-  analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

-  sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka. 

 

 

 



V predmete slovenský jazyk a literatúra učiteľ hodnotí: 

1. kontrolné diktáty (váha známky 3x) 

2. školské slohové písomné práce (váha známky 3x) 

3. vstupné a výstupné testy (váha známky 2x) 

4. testy po prebratí tematického celku (váha známky 2x) 

5. čiastkové testy (váha známky 1x) 

6. ústne odpovede (váha známky 1x) 

7. prednes básne (váha známky 1x) 

8. doplnkové čítanie (váha známky 1x) 

9. zapojenosť do súťaží (váha známky 1x) 

10. projektové aktivity (váha známky 1x) 

11. príspevky do školského časopisu (váha známky 1x) 

12. domáca príprava (váha známky 0.5x) 

13. aktivita na vyučovaní (váha známky 0.5x) 

 

 

Kontrolný diktát  

 Slúži na kontrolu, na overovanie pravopisných zručností žiakov. Používa sa až vtedy, keď 

sa už preberie istá pravopisná téma a keď sa už predtým urobí potrebné množstvo nácvičných 

diktátov a iných pravopisných cvičení. Obsah kontrolného diktátu má pozostávať 

z prebraného, vysvetleného a precvičeného učiva.  

Počet a rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch 

5. ročník 4 kontrolné diktáty 50 – 60 plnovýznamových slov 

6. ročník 4 kontrolné diktáty 60 –70 plnovýznamových slov 

7. ročník 4 kontrolné diktáty 71 – 80 plnovýznamových slov 

8. ročník 4 kontrolné diktáty 81 – 90 plnovýznamových slov 

9. ročník 4 kontrolné diktáty 91 – 100 plnovýznamových slov 

 

Hodnotiaca stupnica  - kontrolné diktáty 

5. – 9. ročník: 

Stupeň 1 2 3 4 5 

Počet chýb 0 - 1 2 - 3 4 - 7 8 - 10 11 a viac 

 



Poznámka:  

- rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu, napr.: Ríchly chlapec mal 

ríchly krok. = 1 chyba 

- ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, 

táto chyba sa počíta len raz 

- každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa 

vyskytne v texte  

- všetky chyby majú rovnakú hodnotu 

- javy, ktoré sa žiaci nenaučili, sa nezarátavajú do chýb 

 

 

Školská slohová písomná práca  

Na hodinách slohovej výchovy žiaci preukazujú vedomosti získané na hodinách 

jazykového vyučovania, literárnej výchovy a iných predmetoch, ktoré kumulujú do svojich 

jazykových prejavov. Práve tu sa majú možnosť prejaviť mnohé individuálne zvláštnosti 

žiakov. Na II. stupni jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria 

integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka (v osnovách sú formálne vyčlenené kvôli 

prehľadnosti).  

 

Počet školských slohových písomných prác v jednotlivých ročníkoch 

5. ročník 1 školská slohová písomná práca 

6. ročník 2 školské slohové písomné práce 

7. ročník 2 školské slohové písomné práce 

8. ročník 2 školské slohové písomné práce 

9. ročník 2 školské slohové písomné práce 

 

 

Hodnotenie slohových písomných prác 

 

Slohové práce sú hodnotené podľa týchto kritérií: 

1. Vonkajšia forma = 4 body max. 

- čitateľnosť - zreteľné odlíšenie veľkých a malých písmen, diakritické znamienka 

- zreteľné grafické členenie odsekov 1,5 až 2 cm na začiatku riadka 



- prepísanie práce zkonceptu do čistopisu za daný časový limit 

- čistota textu bez škrtania, používať okrúhle zátvorky a preškrtnutie vodorovne 

- dodržiavanie okrajov vnútorných I vonkajších, potreba rozdeľovania slov 

- dodržiavanie predpísaného rozsahu, menej iviac je nie maximálny počet bodov 

2. Vnútorná forma = 20 bodov max. 

OBSAH /max 4 body/ 

- dodržanie témy - použitie kľúčových slov z názvu 

- myšlienkové vyústenie – zakončenie práce, záver /rozprávanie = pointa; výklad = 

vysvetlenie problému; úvaha = primeranosť vyjadrovania sa žiakov/ 

KOMPOZÍCIA /max 4 body/ 

- uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

- vnútorná stavba, členenie textu do myšlienkových celkov, ich vyváženosť 

- nadväznosť a logickosť textu 

JAZYK /max. 4 body/ 

- správne použitie slovných druhov typických pre daný žáner 

- morfologická správnosť jazykových prostriedkov – väzba slovies, pádové koncovky 

- syntaktická správnosť jazykových prostriedkov – postavenie prívlastkov, slovosled 

- rôznorodosť, variabilnosť – neopakovanie slov, šírka slovnej zásoby 

PRAVOPIS /max. 4 body/ 

4 body     0 – 4 chyby 

3 body     5 – 8 chýb 

2 body     9 – 12 chýb 

1 bod      13 –16 chýb 

0 bodov  17 a viac chýb/poznámka: o rovnakej chybe a interpunkcii a neznámych javoch a 

rovnosti chýb platí to isté čo pri diktátoch/ 

ŠTÝL /max. 4 body/ 

- správna štylizácia viet – zrozumiteľnosť textu ako celku 

- tvorivosť – tvorivá lexika 

- pútavosť – podanie zaujímavou, pútavou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi 

zvedavosť 

3. Celkový dojem = 4 body max. 

- celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní 

- práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské názory, protihumánne 

a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné 



Hodnotiaca stupnica pre písomné slohové práce 

- 28 – 26 bodov     1 

- 25 – 21 bodov     2 

- 20 – 14 bodov     3 

- 13 – 9 bodov       4 

- 8 a menej            5 

 

Testy 

Patria k formám písomnej kontroly získaných vedomostí a zručností. Môžeme ich 

rozdeliť na: 

1. vstupné a výstupné testy - preverujeme nimi vedomosti a zručnosti získané počas 

určitého časového úseku, obsahuje učivo z viacerých tematických celkov. 

Zaraďujeme sem aj polročné testy. 

2. testy po prebratí tematického celku overujeme nimi pochopenie väčšej časti alebo 

celého tematického celku (napr. tematický celok: Podstatné mená, ...) 

3. čiastkové – zisťuje nimi pochopenie určitej časti preberaného celku (napr. 

skloňovanie mužských podstatných mien) 

Čas venovaný testu určí vyučujúci podľa jej rozsahu, najviac však 40 minút (5 minút 

treba venovať vysvetleniu postupu). Metódy a formy si učiteľ volí individuálne, úlohy musia 

byť formulované jasne a konkrétne. Nesmú obsahovať tzv. chytáky. 

Oprava a hodnotenie vyplývajú z formy konkrétnej práce. Najčastejšie používaný je 

bodový systém (1 správna odpoveď = 1 bod). Žiak má byť oboznámený s počtom bodov pri 

jednotlivých úlohách. 

 

Hodnotiaca stupnica testov:        

100 – 90%    1 

89 – 75%      2 

74 – 50%      3 

49 – 30%      4 

29 – 0%        5 

 

 

 

 



Hodnotenia žiakov počas dištančného vzdelávania 

 Hodnotenie žiakov počas dištančného vyučovania sa podriaďuje vždy konkrétnemu 

usmerneniu na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách vydaným ministerstvom školstva a zároveň posúdeniu 

a zváženiu všetkých okolností členmi PK SJL. 

PK SJL v rámci možností v danej situácii zabezpečí, aby žiaci mať možnosť dosiahnuť 

postačujúce portfólio podkladov na hodnotenie. Rozsah portfólia si určí učiteľ v každej triede 

zvlášť s prihliadnutím  na individuálne možnosti jednotlivých žiakov a priebežne o ňom 

žiakov informuje prostredníctvom EduPage.  Do portfólia sa zahŕňa najmä vypracovanie 

zadaných domácich úloh a odoslanie na kontrolu v určenom termíne, práca na projektoch, 

aktívna účasť na online hodinách, hodnotenie on-line testov a pod.  

Ak budú vytvorené podmienky na dosiahnutie tohto cieľa, žiaci budú hodnotení 

známkami v súlade s kritériami uvedenými v tejto smernici. 

 

 


