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Predmet 

 

Trieda 

 

Systém hodnotenia 

Administratíva a korešpondencia I. A/1. skupina známkou 

Administratíva a korešpondencia II. A/2. skupina známkou 

Administratíva a korešpondencia IV. A známkou 

Aplikovaná informatika IV. A známkou 

Aplikovaná informatika IV. HA/1. skupina známkou 

Aplikovaná informatika V. HA známkou 

Manažment osobných financií II. A/1. skupina bodový 

Manažment osobných financií II. A/2. skupina bodový 

Manažment osobných financií III. A bodový 

Účtovníctvo  IV. HA bodový 
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HODNOTENIE pre I. a II. polrok 

školského roka 2021/2022 
 

 

Predmet: Administratíva a korešpondencia, 1. ročník OA 

Trieda: I. A/1. skupina 

Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

- v každom polroku 2 školské písomné práce 

- každý mesiac známka za odpis na rýchlosť a presnosť 

- každý mesiac známka za domáce úlohy 

 
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. 

 

 

Predmet: Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA 

Trieda: II. A/2. skupina 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

- v každom polroku 2 školské písomné práce 

- každý mesiac známka za odpis na rýchlosť a presnosť 

- každý mesiac známka za domáce úlohy 

- v I. polroku písomka z písania skratiek, značiek a číselných údajov 

- v II. polroku písomka z úpravy textu pomocou korektorských značiek 

- v II. polroku 2 písomky z normalizovanej úpravy písomnosti 

 
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. 

 

 

 

Predmet: Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA 

Trieda: IV. A 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne  

Hodnotenie: klasické – známkou 

 v I. polroku 2 písomné práce a v II. polroku 1 písomná práca 

 v každom polroku 2 známky za odpis na rýchlosť a presnosť 

 v každom polroku 3 známky za domáce úlohy 

 v I. a II. polroku písomky z: 1/ Jednoduché právne písomnosti, 2/ Osobný list, 3/ 

Životopis, 4/ Motivačný list, 5/ Žiadosť o prijatie do zamestnania, 6/ Príkaz riaditeľa, 

7/ Zápisnica, 8 a 9/ Obchodné písomnosti 
 
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: Aplikovaná informatika, 4. ročník OA 

Trieda: IV. A 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

Hodnotené sú výstupy z programu KROS v elektronickej a tlačenej podobe. 

I. polrok 

Založenie novej firmy v programe ALFA PLUS 

Naplnenie číselníkov 

Účtovanie v peňažnom denníku 

Vystavenie faktúry 

Evidencia dlhodobého majetku 

Účtovná uzávierka 

Súvislý príklad v programe ALFA PLUS 

II. polrok 

Súvislý príklad v programe OMEGA 

Súvislý príklad v programe OLYMP 

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

hodnotenie o jeden stupeň. 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. 

 
Predmet: Aplikovaná informatika, 4. ročník HA 

Trieda: IV. HA/1. skupina 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

I. polrok 

Tematický celok: Textový editor WORD 

Praktické úlohy: 

- formátovanie textu                                              - vkladanie objektov 

- vytvorenie hlavičkového papiera                        - komplexná úloha 

- vytvorenie šablóny                                              - poznámky pod čiarou        

- hromadná korešpondencia 

Tematický celok: PowerPoint 

Praktické úlohy: 

- nelineárna prezentácia 

- hypertextové odkazy 

Tematický celok: Informačná spoločnosť 

- vyhľadávanie internetových stránok 

II. polrok 

Tematický celok: Tabuľkový kalkulátor – EXCEL 

Praktické úlohy: 

- nastavenie parametrov bunky                                  - vkladanie dát 

- funkcie SUMA, MAX, MIN, AVERAGE              - tvorba grafov 

- tlač                                                                           - Záverečné komplexné zadanie 
Vypracované praktické zadania je potrebné odovzdať do stanoveného termínu. Pri nedodržaní termínu sa znižuje 

hodnotenie o jeden stupeň. 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: Aplikovaná informatika, 5. ročník HA 

Trieda: V. HA 

Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 

Hodnotenie: klasické – známkou 

 

I. polrok 

- 2 praktické písomky – Microsoft Word 

- 2 praktické písomky – tvorba tabuľky a grafov – Microsoft Excel 

- vypracovanie prezentácie v PowerPointe 

- 2 známky za riešenie  úloh v ekonomickom softvéri ALFA plus 

- 2 známky za vypracovaný súvislý príklad v ekonomickom softvéri ALFA plus 

II. polrok 

- 3 známky za riešenie úloh v hotelovom recepčnom systéme PREVIO 

- 4 známky za vypracovaný súvislý príklad v hotelovom recepčnom systéme PREVIO 

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

hodnotenie o jeden stupeň. 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. 

 

Predmet: Manažment osobných financií, 2. ročník OA 

Trieda: II. A/1. skupina, 2. skupina 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: bodové 

I. polrok 

Testy na www.poznaj.sk                  4 x 10 b                      40 bodov 

Testy na www.viacakopeniaze.sk    5 x 10 b                      50 bodov 

Osobný rozpočet - projekt                1 x 20 b                      20 bodov   

SPOLU                                                                              110 bodov 

Testy sa budú písať po každej kapitole. 

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                         10 bodov 

                                  -  individuálne zadanie úlohy            10  bodov 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:    110 - 99    bodov = výborný (1) 

                                                                  - 82,5 bodov = chválitebný (2) 

                                                                  - 55,5 bodov = dobrý (3) 

                                                                  - 33    bodov = dostatočný (4) 

                                                                    - 0    bodov = nedostatočný (5) 

II. polrok 

Testy na www.poznaj.sk                  3 x 10 b                      30 bodov 

Testy na www.viacakopeniaze.sk    4 x 10 b                      40 bodov 

Výstupný test                                    1 x 20 b                     20 bodov 

Projekt                                               1 x 10 b                     10 bodov 

SPOLU                                                                              100 bodov 

Testy sa budú písať po každej kapitole. 

 

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                         10 bodov 

                                  -  individuálne zadanie úlohy            10 bodov 

http://www.poznaj.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.poznaj.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
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ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:  100     -   90     bodov = výborný (1) 

                                                                      - 75     bodov = chválitebný (2) 

                                                                      - 50     bodov = dobrý (3) 

                                                                      - 30     bodov = dostatočný (4) 

                                                                        - 0     bodov = nedostatočný (5) 

 
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. 

 

Predmet: Manažment osobných financií, 3. ročník OA 

Trieda: III. A 

Dotácia hodín: 2 hodiny týždenne 

Hodnotenie: bodové 

I. polrok 

Testy na www.poznaj.sk                  4 x 10 b                      40 bodov 

Testy na www.viacakopeniaze.sk    5 x 10 b                      50 bodov 

Osobný rozpočet - projekt                1 x 20 b                      20 bodov   

SPOLU                                                                              110 bodov 

Testy sa budú písať po každej kapitole. 

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                         10 bodov 

                                  -  individuálne zadanie úlohy            10  bodov 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:    110 - 99    bodov = výborný (1) 

                                                                  - 82,5 bodov = chválitebný (2) 

                                                                  - 55,5 bodov = dobrý (3) 

                                                                  - 33    bodov = dostatočný (4) 

                                                                    - 0    bodov = nedostatočný (5) 

II. polrok 

Testy na www.poznaj.sk                  3 x 10 b                      30 bodov 

Testy na www.viacakopeniaze.sk    4 x 10 b                      40 bodov 

Výstupný test                                    1 x 20 b                     20 bodov 

Projekt                                               1 x 10 b                     10 bodov 

SPOLU                                                                              100 bodov 

Testy sa budú písať po každej kapitole. 

 

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                         10 bodov 

                                  -  individuálne zadanie úlohy            10 bodov 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:  100     -   90     bodov = výborný (1) 

                                                                      - 75     bodov = chválitebný (2) 

                                                                      - 50     bodov = dobrý (3) 

                                                                      - 30     bodov = dostatočný (4) 

                                                                        - 0     bodov = nedostatočný (5) 
 
 

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. 

http://www.poznaj.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.poznaj.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
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Predmet: Účtovníctvo, 4. ročník HA 
Trieda: IV. HA 

Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 

Hodnotenie: bodové 

I. polrok  

2 písomné práce                                        2 x 20 b                             40 bodov  

4 veľké písomky                                       4 x 10 b                             40 bodov  

(1/ Základné pojmy, 2/ Majetok a zdroje jeho krytia, 3/ Základy podvojného účtovníctva,      

4/ Dokumentácia účtovných prípadov, účtovné zápisy a účtovné knihy)  

4 malé písomky – náhodné                       4 x 5 b                               20 bodov  

1 ústna odpoveď                                       1 x 10 b                             10 bodov  

                                                                                            SPOLU 110 bodov  

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                                          5 bodov  

- riešenie problémovej úlohy                                                                5 bodov  

SPOLU bonusové body:                                                                     10 bodov  

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:        110   -   99 bodov = výborný (1)  

                                                               98,5 - 82,5 bodov = chválitebný (2)  

                                                               82   -   55 bodov   = dobrý (3)  

                                                               54,5  -   33 bodov = dostatočný (4)  

                                                               32,5   -   0 bodov  = nedostatočný (5)  

II. polrok  

2 písomné práce                                       2 x 20 b                              40 bodov  

5 veľkých písomiek                                 5 x 10 b                               50 bodov  

(1/ Pokladnica, ceniny, bankové účty, úvery, 2/ Zásoby, 3/ Dlhodobý majetok, 4/ Náklady a 

výnosy, 5/ Mzdy)  

2 malé písomky – náhodné                      2 x 5 b                                 10 bodov  

1 ústna odpoveď                                      1 x 10 b                               10 bodov  

SPOLU                                                                                              110 bodov  

BONUSOVÉ BODY: - aktivita                                                           5 bodov  

- riešenie problémovej úlohy                                                                 5 bodov  

SPOLU bonusové body                                                                       10 bodov  

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:          110   -   99 bodov = výborný (1)  

                                                                 98,5 - 82,5 bodov = chválitebný (2)  

                                                                 82   -   55 bodov   = dobrý (3)  

                                                                 54,5  -  33 bodov  = dostatočný (4)  

                                                                 32,5   -   0 bodov  = nedostatočný (5) 

 
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. 
 

 
 

 


