
Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, 010 04 Žilina 

 

DODATOK K SYSTÉMU HODNOTENIA ŽIAKOV 

 

Systém hodnotenia žiakov je vnútorným dokumentom školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje 

o hodnotení a klasifikácii žiakov ZŠ s MŠ Hôrky. Bol prerokovaný na jednotlivých 

predmetových komisiách a na metodickom združení 24. 8. 2015. Systém hodnotenia žiakov 

bol vypracovaný vedením školy a riadia sa ním všetci pedagogickí zamestnanci školy.  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1.mája 2011. 

V súvislosti s inováciou Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý prebieha od školského roku 

2015/2016  dochádza k pozmeneniu niektorých údajov uvedených v Systéme hodnotenia 

žiakov nasledovne: 

 



 V  Systéme hodnotenia prospechu  žiakov  I. stupňa - (ISCED 1) : 
 

- Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov:  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ  

počet: 1 Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 
 

 Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku: 

 počet: 10  

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)  

3. Samohláska ä  

4. Dvojhlásky 

5. Tvrdé spoluhlásky  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Mäkké spoluhlásky 

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9. Vety 

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ: 

 

počet: 10  

Zameranie: 

 1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

 2. Slová s l, ĺ, r, ŕ  

3. Vybrané slová po b  

4. Vybrané slová po m  

5. Vybrané slová po p 

 6. Opakovanie učiva za 1. Polrok 

 7. Vybrané slová po r, s  



8. Vybrané slová po v, z 

 9. Slovné druhy  

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ: 

 

počet: 10  

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r 

4. Vybrané slová po s, v, z  

5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1.polrok 

7. Vlastné podstatné mená 

 8. Ohybné slovné druhy 

 9. Neohybné slovné druhy  

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ 

 

 

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov  

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov  

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov 

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov  

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 


