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ZÁSADY HODNOTENIA, KLASIFIKÁCIE A SKÚŠANIA ŽIAKOV  
NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ  

(PRAKTICKÉ CVIČENIA, ODBORNÝ VÝCVIK, ODBORNÁ PRAX) 
 
 

a) Učiteľ praktického vyučovania (praktické cvičenia, odborná prax) a majster odbornej 
výchovy (odborný výcvik) je povinný na prvej vyučovacej hodine oboznámiť 
všetkých žiakov s hodnotením a klasifikáciou žiakov podľa Metodického pokynu 
MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
 

b) Každý žiak vlastnoručným podpisom potvrdí, že bol oboznámený so zásadami 
hodnotenia a klasifikácie predmetov praktického vyučovania. 
 

c) Učiteľ odbornej praxe a majster odbornej výchovy je povinný zabezpečiť na 
pracoviskách, kde žiaci vykonávajú odbornú prax a odborný výcvik a ktoré sú mimo 
školských priestorov, aby skúšanie a klasifikácia prebiehala iba za ich prítomnosti s 
výnimkou prítomnosti inštruktora (pri individuálnom odbornom výcviku  žiakov),  
ak  je  poverený  organizáciou.  V prípade,  že  nie,  skúšanie    a klasifikácie smie 
prebehnúť len za prítomnosti učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej 
výchovy. 
 

d) Učiteľ odbornej praxe a majster odbornej výchovy je povinný pravidelne zapisovať 
známky do študentského preukazu a žiackej knižky. 
 

e) Triedny učiteľ a majster odbornej výchovy je povinný na prvom triednom zasadnutí 
rodičov oboznámiť s hodnotením a klasifikáciou praktického vyučovania (praktické 
cvičenia, odborná prax, odborný výcvik) žiakov podľa týchto zásad a v súlade s 
Metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
stredných škôl. 

 
(1) Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické 

vyučovanie sa vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, odborná 
prax, praktické cvičenie. Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích 
predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami 
výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v 
školských vzdelávacích programoch hodnotí: 

 
a)  vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 
b)  osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 
c)  schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 
d)  využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 
e)  aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach 
f)  kvalita výsledkov činností, 
g)  organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 
h)  dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane      
         pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie, 
i)  dodržiavanie stanovených termínov, 
j)  hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok  
         v práci, 
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k)  obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok,  
         nástrojov, náradia a meradiel, 
l)  úprava žiaka a jednotné oblečenie žiaka na praktickom vyučovaní. 
 

(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci 
praktického vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v primeranom 
rozsahu pre  príslušný ročník štúdia 

 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k 

praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo 
využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, 
ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú 
prípravu. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, 
samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby 
práce, dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. 
Účelne si organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Vedome dodržuje 
predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa 
stará o životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, materiál, energiu. Vzorne 
obsluhuje a udržuje výrobné alebo laboratórne pomôcky, nástroje, náradie a meradlá. 
Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky. 
 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k 
praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s 
menšou istotou využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické 
činnosti vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné 
chyby. Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú prácu, 
pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti ochrane 
zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. Pri 
hospodárnom využívaní surovín, materiálu a energie robí malé chyby. Výrobné alebo 
laboratórne zariadenia obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatkami. Prekážky v práci 
prekonáva s občasnou pomocou. 
 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým 
činnostiam a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou 
učiteľa uplatňuje získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických 
činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch a spôsoboch práce potrebuje občasnú pomoc 
učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udržuje 
pracovisko v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
ochrane pred požiarom a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane životného 
prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a 
energiu. Pri obsluhe a údržbe výrobných laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, 
náradia a meradiel ho musí častejšie usmerňovať učiteľ. Prekážky v práci prekonáva s 
častou pomocou učiteľa. 

 
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k 

praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri 
praktickej činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, 
zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce, 
sústavne potrebuje pomoc učiteľa. Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie 
organizovať za sústavnej pomoci učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska, dodržiavanie 
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predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a taktiež o 
životné prostredie. Porušuje zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu a 
energie. V obsluhe a údržbe výrobných a laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, 
nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa závažných nedostatkov. Prekážky v práci 
prekonáva len s pomocou učiteľa. 

 
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho 

vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. 
Nevie ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. 
V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. 
Pracovný postup nezvládne ani s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, 
neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na 
pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok pracoviska. Neovláda predpisy o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a nedbá na ochranu 
životného prostredia. Nevyužíva hospodárne suroviny, materiál a energiu. V obsluhe a 
údržbe výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, náradia a 
meradiel má vážne 
nedostatky. 

 
V Spišskej Novej Vsi 01.09.2017 

 
 

Mgr. Milan Kudrik  
   riaditeľ školy 


