
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 
 

 

  

Systém hodnotenia a klasifikácie na šk. rok 2017/2018  
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Predmet Trieda Systém hodnotenia 

Matematika 
II. A, II. HA,  III. A, III. HA, 

IV. HA bodový 

Marketing V. HA známkový 

Cvičná firma - praktikum III. A známkový 

Ekonomické cvičenia IV. A/a známkový 

Administratíva a 

korešpondencia 
III. A/b známkový 

Praktikum z daňovej 

sústavy 
IV. HA známkový 

Ekonomika III. HA známkový 

 

MATEMATIKA   -    II. A, II. HA,  III. A, III. HA,  IV. HA 

 bodový systém hodnotenia 

 

Písomná práca  1 x 20 b.     20 bodov 

Veľká písomka  3 x  12 b.  36 bodov 

Malá písomka 2 x 6 b.  12 bodov 

Odpoveď  1 x  10 b.              10 bodov 

Spolu     78 bodov 

 

Bonusové body -    aktivita na hodinách       5 b. 

- domáce úlohy  5 b. 

                 

Záverečné hodnotenie:      

   

78,0 – 70,5  bodov = výborný          

70,0 – 58,5  bodov = chválitebný          

58,0 – 39,0  bodov = dobrý            

38,0 – 23,5  bodov = dostatočný           

23,0 –   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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MARKETING    -   V. HA 

 klasický  systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov, ústne odpovede a práca na projektoch. 

 

Každý žiak absolvuje všetky písomky, min. 1 ústnu odpoveď a vypracuje min. 1 projekt za polrok 

v príslušnom školskom roku. 

 

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. 

 

 

CVIČNÁ FIRMA - PRAKTIKUM    -   III. A 

 klasický  systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia vypracovania jednotlivých úloh, pričom sa berie do úvahy, či boli vypracované do 

daného termínu. Hodnotí sa aj praktická činnosť a spolupráca v kolektíve pri prevádzke bufetu. Ďalej sa 

hodnotí aktívna práca na hodinách, príprava propagačných materiálov, účasť a dosiahnuté úspechy na nich. 

 

 

EKONOMICKÉ CVIČENIA    -   IV. A/a 

 klasický  systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

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

v podvojnom účtovníctve, vypisovanie účtovných dokladov, výpočet príkladov), ústne odpovede a práca na 

hodinách. 

 

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

 

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    -   III. A/b 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia:  

-       v každom polroku 2 písomné práce 

-       každý štvrťrok známka za odpis na rýchlosť a presnosť 

-       v každom polroku 3 známky za domáce úlohy 

-       v I. polroku 5 písomiek (Registratúrny poriadok, Dopyt, Ponuka, Objednávka, Faktúra) 

-       v II. polroku 6 písomiek (Urgencia, Reklamácia, Upomienka, Súvislý príklad – 3 známky) 

 

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

 

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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PRAKTIKUM Z DAŇOVEJ SÚSTAVY    -   IV. HA 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov (teoretické vedomosti, výpočet 

príkladov), ústne odpovede a práca na hodinách. 

 

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

 

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. 

 

 

EKONOMIKA    -   III. HA 

 klasický systém hodnotenia (známkou 1 – 5) 

 

Známkou sa hodnotia písomky z jednotlivých tematických celkov (teoretické vedomosti, výpočet 

príkladov), ústne odpovede a práca na hodinách. 

 

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

 

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. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Milan Tchir 


