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Systém hodnotenia a klasifikácie 

v šk. roku 2021/2022 
 

 

Vyučujúci: Ing. Zuzana Bilá  

Účtovníctvo II.A, III.A, IV.A, V.HA bodový systém hodnotenia 

Aplikovaná informatika III.A bodový systém hodnotenia 

Občianska náuka V.HA hodnotenie známkou 
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Predmet: Účtovníctvo       Hodnotenie: bodové 
Trieda: II.A  Dotácia hodín : 3 hodiny týždenne 
Trieda: III.A  Dotácia hodín : 4 hodiny týždenne 
 

1. polrok 

1.písomná práca (štvrťročná)  20 bodov 

2.písomná práca (štvrťročná)   20 bodov 

Malá písomná previerka 2 x (4-6 bod) 10 bodov 

Písomná previerka  4x (8-12 bodov) 40 bodov 

Individuálna odpoveď    5 bodov 

Domáca úloha     5 bodov 

Spolu               100 bodov 

 

2. polrok 

3.písomná práca    20 bodov 

4.písomná práca    20 bodov 

Písomná previerka  4x (8-12 bodov) 40 bodov 

Individuálna odpoveď   10 bodov 

Domáca úloha     10 bodov 

Spolu                 100 bodov 

 

Záverečné hodnotenie: 

100 – 90 bodov = výborný 

 89 – 75 bodov = chválitebný 

 74 – 50 bodov = dobrý 

 49 – 30 bodov = dostatočný 

 29 – 0 bodov = nedostatočný 

 

Bonusové body: 

Aktivita na hodine  max. 5 bodov 

Problémové riešenie úloh max.  5 bodov 

Účasť na Olympiáde Mladý účtovník – školské kolo 10 bodov 

Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského polroka zvýšiť alebo znížiť v závislosti od plnenia 

časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne informovaní.  

Žiak je povinný zúčastňovať sa všetkých písomiek a školských písomných prác. Ak sa žiak nemôže 

zúčastniť týchto písomiek z objektívnych dôvodov, musí si ich nahradiť v poobedňajších hodinách 

počas konzultačných hodín do dvoch týždňov od riadneho termínu. V prípade, že žiak neabsolvuje 

písomku do dvoch týždňov od jej konania, vyučujúca zadáva do elektronickej žiackej knižky hodnotu  

0 bodov za túto písomku. 
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Predmet: Účtovníctvo      Hodnotenie: bodové 

Trieda: V.HA, IV.A      Dotácia hodín : 3 hodiny týždenne 
 

1. polrok 

1.písomná práca   20 bodov 

Písomná previerka  5 x (8-12 bodov) 50 bodov 

Domáca úloha     10 bodov 

Spolu      80 bodov 

 

2. polrok 

2.písomná práca    20 bodov 

Písomná previerka  5 x (8-12 bodov) 50 bodov 

Individuálna odpoveď    10 bodov 

Spolu      80 bodov 

 

Záverečné hodnotenie: 

80 – 72  bodov = výborný 

 71 – 60 bodov = chválitebný 

 59 – 40 bodov = dobrý 

 39 – 24 bodov = dostatočný 

 23 – 0 bodov = nedostatočný 

 

Bonusové body: 

Aktivita na hodine  max. 5 bodov 

Problémové riešenie úloh max.  5 bodov 

Účasť na Olympiáde Mladý účtovník – školské kolo 10 bodov 

Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského polroka zvýšiť alebo znížiť v závislosti od plnenia 

časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne informovaní.  

Žiak je povinný zúčastňovať sa všetkých písomiek a školských písomných prác. Ak sa žiak nemôže 

zúčastniť týchto písomiek z objektívnych dôvodov, musí si ich nahradiť v poobedňajších hodinách 

počas konzultačných hodín do dvoch týždňov od riadneho termínu. V prípade, že žiak neabsolvuje 

písomku do dvoch týždňov od jej konania, vyučujúca zadáva do elektronickej žiackej knižky hodnotu  

0 bodov za túto písomku. 
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Predmet: Aplikovaná informatika 
Trieda: III. A    Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 
Hodnotenie: bodové 

 

1. polrok 

2 zadania MS Excel (tvorba tabuľky a grafov (2x10 bodov) 20 bodov 

domáca úloha MS Excel (tvorba tabuľky a grafu)  14 bodov 

3 zadania  ekonomický softvér OLYMP (3 x 12 bodov)  36 bodov 

Spolu         70 bodov 

 

2. polrok 

4 zadania ekonomický softvér OMEGA (4x8 bodov)  32 bodov 

3 súvislé príklady v ekonomickom softvéri OMEGA  38 bodov 

Spolu         70 bodov 

 

Záverečné hodnotenie: 

70 - 63  bodov = výborný 

62 – 52,5  bodov = chválitebný 

52 – 35 bodov = dobrý 

34 – 21 bodov = dostatočný 

20 – 0 bodov = nedostatočný 

 

Bonusové body: 

Aktivita na hodine  max. 5 bodov 

Problémové riešenie úloh max.  5 bodov 

 

Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského polroka zvýšiť alebo znížiť v závislosti od plnenia 

časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne informovaní.  

Vypracované praktické zadania je potrebné odovzdať do stanoveného termínu. Pri nedodržaní 

termínu sa získaný počet bodov znižuje o 3 body. 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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Predmet: Občianska náuka 
Trieda: V.HA    Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 
Hodnotenie: známkou 

 

Hodnotí sa: 

- ústna odpoveď 

- písomná previerka z prebratého celku učiva 

- samostatná práca žiaka na aktuálnu tému 

 

 

 

Vo Svidníku 16.09.2021 

Vypracovala: Ing. Zuzana Bilá 

 

 


