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HODNOTENIE ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, SPÔSOBENEJ 
PRERUŠENÍM VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH v šk. roku 2019/2020 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

 sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Zásady hodnotenia 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na základe 

neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych 

príčin. 

2. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom 

počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia 

a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne 

individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka 

a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.  

3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti 

a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

4. V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie 

(klasifikáciu a slovné hodnotenie) aj v rámci toho istého predmetu.  

5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka. 

6. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej 

situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), 

v súlade s vyššie uvedenými bodmi.  

7. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne v prípade potreby vypracuje stručnú 

správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií 

a priloží ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu. 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného 

vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so 

žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, projekty, tematické 

práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas 

domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

2. Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok. 

3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné 

práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva 

týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej 

jeden týždeň. 
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Postup do vyššieho ročníka 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom 

prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať 

ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3. 

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do 

vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili 

požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred 

prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení 

vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch 

a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky 

najneskôr do 31.8.2020. 

 

HODNOTENIE VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

1. – 4. ročník v druhom polroku šk. roka 2019/2020 

Vyučovanie prebieha nepriamo formou edukačného systému EduPage. Učitelia zadávajú 

žiakom študijný materiál zameraný na čítanie s porozumením, samostatnú prácu so zameraním 

na aktivitu žiakov. Žiaci sú hodnotení priebežne, slovne aj známkou. Učivo vo všetkých 

ročníkoch bude prebrané v plnom rozsahu. Z hodnotenia sú vylúčené ústne odpovede, diktáty 

a písomné previerky po tematickom celku. Písomné previerky sú nahradené pracovnými 

listami. Pri každom hodnotenom zadaní sú žiaci vopred upozornení na spôsob a váhu 

hodnotenia. Následne učiteľ každú prácu opraví a poskytne žiakovi spätnú väzbu. Učitelia 

poskytujú žiakom priebežné konzultácie k hodnoteniu. Priebežné hodnotenie zohľadňuje 

individualitu každého žiaka, schopnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. V čase 

mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho 

ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania. Pri záverečnom hodnotení bude  podkladovým materiálom priemer z jednotlivých 

úloh. 

Váha známok  

Aktivita 30% 

Učiteľ hodnotí aktivitu žiaka, odovzdávanie kratších úloh vyplývajúcich z jednej vyučovacej 

hodiny. 

Domáca úloha 30% 

Žiak vypracuje zadanú domácu úlohu, domáce úlohy sú zamerané predovšetkým na kreativitu 

žiaka s cieľom povzbudiť kritické myslenie napr. zamyslieť sa nad problémom, navrhnúť 

riešenie situácie. 

Samostatná práca 50% 

Učiteľ hodnotí samostatnú prácu žiaka na zadanom projekte napr. problémová úloha, referát. 
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Pracovný list 80% 

Vypracovanie komplexnej úlohy, zameranej na kreativitu žiaka, ktorý musí vyhľadať, 

spracovať dostupné informácie a svoje vedomosti. 

Cvičná slohová práca 30% 

Kratšia slohová práca so zameraním najmä na obsah práce. 

Slohová práca 50% 

Rozsiahlejšia slohová práca zameraná na komplexné hodnotenie obsah, kompozíciu, jazyk, 

pravopis. 

Všetky úlohy sú odovzdávané písomnou formou, podľa možností žiaka napr. EduPage, 

mailom. 

ANGLICKÝ JAZYK  1. – 4. ročník v druhom polroku šk. roka 2019/2020 

Vyučovanie prebieha nepriamo formou edukačného systému EduPage. Učitelia zadávajú 

žiakom študijný materiál zameraný na čítanie s porozumením, počúvanie, gramatiku a písanie. 

Žiakom zadávajú samostatnú prácu so zameraním na aktivitu žiakov. Žiaci sú hodnotení 

priebežne, slovne aj známkou. Učivo vo všetkých ročníkoch bude prebrané v plnom rozsahu. 

Z hodnotenia budú vylúčené ústne odpovede a testy po jednotlivých lekciách. Písomné 

previerky budú nahradené pracovnými listami. Pri každom hodnotenom zadaní sú žiaci vopred 

upozornení na spôsob a váhu hodnotenia. Následne učiteľ každú prácu opraví a poskytne 

žiakovi spätnú väzbu. Učitelia poskytujú žiakom priebežné konzultácie k hodnoteniu. 

Priebežné hodnotenie zohľadňuje individualitu každého žiaka, schopnosti a individuálne 

podmienky na domácu prípravu. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch 

možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo 

subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé 

výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Všetky úlohy sú zadávané na Edupage a 

odovzdávané písomnou formou, podľa možností žiaka napr. EduPage, mailom. 

Váha známok  

Sloh – 100%  

Žiaci sú hodnotení za poslané slohové práce na vopred určené témy. V slohovej práci sa hodnotí 

obsah, forma, členenie, gramatika a lexika. Na základe splnenia kritérií, s ktorými sú žiaci 

oboznámení, sú hodnotení známkami. 

Pracovný list – 50% 

Žiaci sú hodnotení za väčšiu úlohu, vypracovanie cvičenia, komplexnej úlohy, zameranej na 

kreativitu žiaka, ktorý musí vyhľadať, spracovať dostupné informácie a preukázať svoje 

vedomosti z danej témy. 

Aktivita – 30%  

Učiteľ hodnotí aktivitu žiaka, odovzdávanie kratších úloh vyplývajúcich z jednej vyučovacej 

hodiny. 
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Domáca úloha – 30% 

Úlohou žiaka je odpovedať na otázky, ktoré majú preveriť jeho samostatnú prácu na hodine. 

Žiak vypracuje zadanú domácu úlohu, domáce úlohy sú zamerané predovšetkým na kreativitu 

žiaka s cieľom povzbudiť kritické myslenie napr. zamyslieť sa nad problémom, navrhnúť 

riešenie situácie, poskytnúť svoj názor. Za tri odovzdané menšie domáce úlohy, dostáva žiak 

jednu známku, ktorá je tvorená priemerom týchto troch známok za úloh. 

Práca na hodine – 30% 

Žiaci sú hodnotení za prácu na hodine a plnenie si svojich povinností.  

ETICKÁ VÝCHOVA 1. – 2. ročník v druhom polroku šk. roka 2019/2020 

Vyučovanie prebieha nepriamo formou edukačného systému EduPage. Učiteľ zadávajú žiakom 

študijný materiál zameraný na čítanie s porozumením, samostatnú prácu so zameraním na 

aktivitu žiakov. Učivo v obidvoch ročníkoch bude prebrané v plnom rozsahu. Žiaci sú 

hodnotení priebežne slovne. Výsledné hodnotenie sa realizuje v škále absolvoval – 

neabsolvoval. Úlohou žiakov je odovzdávať vypracované pridelené úlohy, na základe čoho je 

možné žiaka hodnotiť spôsobom absolvoval.  

DEJEPIS  1. – 2. ročník v druhom polroku šk. roka 2019/2020 

Vyučovanie prebieha nepriamo formou edukačného systému EduPage. Učivo v obidvoch 

ročníkoch bude prebrané v plnom rozsahu. Učiteľ zadáva žiakom študijný materiál buď vo 

forme prezentácie alebo vypracuje poznámky pre žiakov vo Worde, pracovné listy týkajúce sa 

danej témy, projekt či prezentáciu, ktorú so žiakom konzultuje a samostatnú prácu so 

zameraním na aktivitu žiakov. Žiaci sú hodnotení priebežne, slovne aj známkou. Z hodnotenia 

navrhujem vylúčiť ústne odpovede a písomné previerky po tematickom celku. Písomné 

previerky navrhujeme nahradiť pracovnými listami. Žiaci sú vopred upozornení na spôsob 

hodnotenia, váhu hodnotenia a dátum odovzdania ich práce. Následne učiteľ každú prácu 

opraví a poskytne žiakovi spätnú väzbu. Podľa individuálnej potreby žiaka s ním učiteľ 

konzultuje a hodnotí jeho prácu. Priebežné hodnotenie zohľadňuje individualitu každého žiaka, 

schopnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. Pri priebežnom hodnotení  pôjde 

hlavne o motivovanie žiaka, o slovnú spätnú väzbu, o rešpektovanie individuálnych podmienok 

žiaka. Pri záverečnom hodnotení bude  podkladovým materiálom priemer z jednotlivých úloh. 

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do 

vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania.  

PREZENTÁCIA/ PROJEKT na žiakom vybranú tému z časového obdobia, o ktorom sa 

učíme    50% 

Táto úloha je žiakom zadaná vopred a majú na to viac času, keďže ide o prezentáciu/projekt. 

V prípade potreby bude prebiehať aj konzultácia so žiakom.   

PRACOVNÝ  LIST   50% 

Žiak vypracuje úlohy v pracovnom liste, ktoré sa týkajú konkrétnej témy. 
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SAMOSTATNÁ  PRÁCA  50% 

Žiak vo forme eseje/úvahy sa vyjadrí k danej problematike, analyzuje a hľadá príčiny, snaží sa 

zaujať svoj postoj. 

AKTIVITA  30% 

Žiak je hodnotený za aktivitu, ak posiela úlohy načas, prípadne ak robí prácu navyše. 

OBČIANSKA NÁUKA 1. – 3. ročník v druhom polroku šk. roka 2019/2020 

Vyučovanie prebieha nepriamo formou edukačného systému EduPage. Učitelia zadávajú 

žiakom študijný materiál zameraný na čítanie s porozumením, samostatnú prácu so zameraním 

na aktivitu žiakov. Žiaci sú hodnotení priebežne, slovne aj známkou. Učivo vo všetkých 

ročníkoch bude prebrané v plnom rozsahu. Z hodnotenia budú vylúčené ústne odpovede a 

písomné previerky po tematickom celku. Písomné previerky budú nahradené pracovnými 

listami. Pri každom hodnotenom zadaní sú žiaci vopred upozornení na spôsob a váhu 

hodnotenia. Následne učiteľ každú prácu opraví a poskytne žiakovi spätnú väzbu. Učitelia 

poskytujú žiakom priebežné konzultácie k hodnoteniu. Priebežné hodnotenie zohľadňuje 

individualitu každého žiaka, schopnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. V čase 

mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho 

ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania.  

Váha známok  

Aktivita 30% 

Učiteľ hodnotí aktivitu žiaka, odovzdávanie kratších úloh vyplývajúcich z jednej vyučovacej 

hodiny. 

Domáca úloha 30% 

Žiak vypracuje zadanú domácu úlohu, domáce úlohy sú zamerané predovšetkým na kreativitu 

žiaka s cieľom povzbudiť kritické myslenie napr. zamyslieť sa nad problémom, navrhnúť 

riešenie situácie. 

Samostatná práca 50% 

Učiteľ hodnotí samostatnú prácu žiaka na zadanom projekte napr. problémová úloha, referát. 

Pracovný list 100% 

Vypracovanie komplexnej úlohy, zameranej na kreativitu žiaka, ktorý musí vyhľadať, 

spracovať dostupné informácie a svoje vedomosti. 

Všetky úlohy sú odovzdávané písomnou formou, podľa možností žiaka napr. EduPage, 

mailom. 

LITERÁRNY  SEMINÁR  4. ročník v druhom polroku šk. roka 2019/20 

Vyučovanie prebieha nepriamo formou edukačného systému EduPage. Učivo bude prebrané 

v plnom rozsahu. Učiteľ zadáva žiakom študijný materiál buď vo forme prezentácie alebo 

vypracuje poznámky pre žiakov vo Worde, pracovné listy týkajúce sa danej témy, texty určené 
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na čítanie s porozumením a samostatnú prácu so zameraním na aktivitu žiakov. Žiaci sú 

hodnotení priebežne, slovne aj známkou. Z hodnotenia navrhujeme vylúčiť ústne odpovede a 

písomné previerky po tematickom celku. Písomné previerky navrhujeme nahradiť pracovnými 

listami. Žiaci sú vopred upozornení na spôsob hodnotenia, váhu hodnotenia a dátum 

odovzdania ich práce. Následne učiteľ každú prácu opraví a poskytne žiakovi spätnú väzbu. 

Podľa individuálnej potreby žiaka s ním učiteľ konzultuje a hodnotí jeho prácu. Priebežné 

hodnotenie zohľadňuje individualitu každého žiaka, schopnosti a individuálne podmienky na 

domácu prípravu. Pri priebežnom hodnotení  pôjde hlavne o motivovanie žiaka, o slovnú spätnú 

väzbu, o rešpektovanie individuálnych podmienok žiaka. Pri záverečnom hodnotení bude  

podkladovým materiálom priemer z jednotlivých úloh. 

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do 

vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania.  

PRACOVNÝ  LIST  50% 

Žiak vypracuje úlohy v pracovnom liste, ktoré sa týkajú konkrétnej témy, čím preukáže svoje 

vedomosti z danej témy.  

AKTIVITA  30% 

Žiak je hodnotený za aktivitu, ak posiela úlohy načas, prípadne ak robí niečo navyše. 

DOMÁCA  ÚLOHA  30% 

Žiak vypracuje domácu úlohu, v ktorej využíva svoju fantáziu, kreativitu, analytické 

myslenie.  

 

matematika informatika 

známka za aktivitu 

 – každý mesiac  

 – váha 1 

 

prezentácie  – váha 2 

známka za riešenie úloh – každý mesiac  

– váha 1 
projekty – váha 3 

 

fyzika chémia telesná a športová výchova 

známka z testov – podľa 

váhy testu 1, 2 

známka z testov – podľa 

váhy testu 1, 2 

známka za aktivitu – 1 až 3 

známky,100% 

známka za riešenie úloh – 

každý mesiac  

– váha 1 

známka za riešenie úloh – 

každý mesiac  

– váha 1 

známka za úlohu -  1 

známka, 50% 

známka za aktivitu -  za 

apríl, máj a jún - váha 1 

známka za aktivitu - za 

apríl, máj a jún - váha 1 

známka za úlohu -  1 

známka, 90% 

prezentácia – váha 2 prezentácia – váha 2 
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HODNOTENIE ODBORNÝCH PREDMETOV  
študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster 

Predmetová komisia GKK na základe online zasadnutí prijala rozhodnutie všetky odborné 

predmety klasifikovať a to nasledovne: 

1. v rámci priebežného hodnotenia využiť kombinované hodnotenie 

a) slovné - má charakter konštruktívnej spätnej väzby, no hlavne motivačný. Žiakom sú 

pomenované chyby a navrhnuté postupy na ich odstraňovanie. Prebieha formou: 

Pš – komunikácia v Edupage a mailom, Po - komunikácia v Edupage a mailom, Ju, Kb 

- komunikácia v Edupage a mailom + online vyučovacie hodiny pre   žiakov všetkých 

ročníkov 

b) klasifikácia -pre plnenie úloh počas dištančnej formy vzdelávania boli navrhnuté váhy 

známok, ktoré zohľadňujú náročnosť, samostatnosť, individuálne osobitosti žiakov, no 

na druhej strane aj možnosti hromadných, skupinových výstupov a výsledkov práce. 

Osobitná pozornosť a hodnotenie s väčšou váhou sa pripisuje tvorivosti a kreativite 

žiakov preukázaných pri tvorbe referátov, projektov, zadaní a  aktivite žiakov (ich 

komunikácia, konzultácie, spolupráca a celkový záujem o daný predmet). 

PODKLADY A VÁHY NA HODNOTENIE ODBORNÝCH PREDMETOV GKK 

Predmet 
Domáca 

úloha 

Online 

test 

Referát 

Projekt 
Prezentácia Zadanie Písomka 

AKTIVITA 

žiaka 

PRX1 1 - 2,5 - 5   1 - 2,5 2,5 3 

PRX2 2,5 - 5  5 - 3 

PRX3 - - 5    2,5 - 5 - 3 

GED1 1 – 2,5 2,5 - 4 5   2,5 3,5 

GED2 1 – 2,5 3,5 - 4     3,5 

GED3 2,5 2,5 - 4 5    2,5 

GEV1 2,5 4    4 3,5 

GEV2 5  4     2,5 

GEV3 2,5 2,5    3,5 3,5 

MAP2 2,5 4 5    2,5 

MAP3 2,5 2,5 - 4     2,5 

FOT3 2,5  5 5   2,5 

KRY1  5    5  2,5 

DEG1 1      2,5 

GEG1 2,5  5    2,5 

GTP2 1 - 2,5   2,5   3 

POG2 1 – 2,5  5    3 

AZP3 1 - 2,5    1 – 3,5  3 

PZW3 1 - 2,5  2 2,5  2,5 3 
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2. v rámci záverečného hodnotenia využiť iba formu klasifikácie 

a) celkovým hodnotením bude stupeň klasifikácie – známka 

určí sa ako vážený aritmetický priemer čiastkových známok získaných počas riadneho 

vyučovania a dištančnej formy (so zohľadnením váh z obidvoch období) 

 

b) celkovým hodnotením bude stupeň klasifikácie – známka 

   určí sa: 

- po preskúšaní u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili 

požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za 

obdobie pred prerušením vyučovania 

- po preskúšaní a odovzdaní všetkých predpísaných grafických a textových 

prác podľa učebnej osnovy predmetov PRX a KRY ako podmienky 

ukončenia ročníka u tých žiakov, ktorí túto úlohu nesplnili v riadnom 

klasifikačnom období v druhom polroku šk. roka 2019/2020.  

Poznámka:  

 predmety PRX a KRY počas vyučovania dištančnou formou nevyžadovali 

zmeny v osnovách resp. redukciu učiva. Práve naopak, žiaci mali na 

vypracovanie väčší časový priestor, keďže merané údaje mali k dispozícii 

priamo ako zadané hodnoty. 

 

 v predmetoch výpočtovej techniky POG, AZP, GIS boli predpísané 

zadania nahradené dištančnými úlohami, ktoré žiaci mohli vyriešiť aj bez 

priameho kontaktu s príslušným softvérom.  

 

HODNOTENIE ODBORNÝCH PREDMETOV 
študijný odbor 3650 M staviteľstvo 

Po prerušení vyučovania na školách od 16. marca 2020 učitelia odborných predmetov podľa 

podmienok a možností zabezpečili ďalší priebeh vyučovania dištančnou online formou.   

Elektronická komunikácia pedagógov so žiakmi a naopak prebiehala hlavne využitím 

EduPage stránky školy, kde sú zadávané a hodnotené úlohy pre žiakov. Učitelia využívajú aj 

portál  Microsoft Teams na videokonferencie a konzultácie so žiakmi, telefonickú a mailovú 

komunikáciu.  

Príprava vzdelávacích aktivít učiteľmi a spracovanie a odoslanie výstupov žiakmi by nebolo 

možné bez vyhľadávania informácií z internetu, bez  využívanie on-line platforiem -programov 

a aplikácií podporujúcich rozvoj kreativity a logického myslenia. 

Práca s učivom:  

Pri vyučovaní na diaľku počas uzatvorenia škôl pre pandémiu COVID-19 bolo vyučovanie 

odborných predmetov zamerané hlavne:  

 na ťažiskové učivo daného ročníka; 

 na učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom 

ročníku; 

 na učivo potrebné na úspešné zvládnutie TČOZ a PČOZ MS; 

 na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva; 

 na rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. 
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Pri vyučovaní OP dištančnou online formou došlo aj k redukcii učiva, pretože vzhľadom 

na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách a podľa odporúčania ministra školstva sa 

neočakáva, že si žiaci osvoja všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených 

ročníkových výkonových štandardov štátnych a školských vzdelávacích programov.  

Učitelia urobili výber učiva s možnosťou presunu učiva do vyššieho ročníka, ale aj naopak. 

V prípade náročného praktického obsahu vhodne presunuli učivo do nasledujúceho ročníka 

a namiesto toho vsunuli do dištančného vyučovania teoretické učivo z vyššieho ročníka. 

Hodnotenie odborných predmetov 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené hodnotenia odborných predmetov s uvedením učiva 

podľa učebných plánov, spôsobom preverovania a upevňovania, redukcie alebo presunu učiva 

a spôsobom hodnotenia edukačných aktivít. 

Odborné predmety študijného odboru 3650 M staviteľstvo spolu s hodnotením sú usporiadané 

podľa abecedy. 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu ARCHITEKTÚRA  

 

Ročník: prvý 

Trieda: I.A, I. B, I. C (pst) 

Vyučujúca:  Ing. Bindzarová Edita 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Architektúra novoveku 

Podklad vo worde od učiteľa 

Referát – Renesančná arch. 

na Slovensku a v Čechách    

Známky – váha 1 

Architektúra 20. storočia 

Secesia 
Referát - Secesia svetová Známky – váha 1 

Kreslenie ceruzou podľa 

skutočnosti 
Kreslenie zátišia s vázou Známky – váha 1 

Pamiatková ochrana Redukcia učiva Bez hodnotenia 
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HODNOTENIE odborného predmetu  DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA 

 

 

Ročník: prvý 

Trieda: I. A, I. B, I. C / svi/ 

Vyučujúca:  Ing. Zbiňovská Dagmar  

 Ing. Poušová Adriana 
 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Elipsa a jej vlastnosti, 

konštrukcie elíps 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

Priemety kružnice 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

Priemety geometrických telies 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

Rez a sieť geometrických telies 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

Parabola, konštrukcie paraboly 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

Hyperbola, konštrukcia 

hyperboly 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 
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HODNOTENIE odborného predmetu  DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA 

 

Ročník: prvý 

Trieda:  I. C / GKK/ 

Vyučujúca:   Ing. Poušová Adriana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Priemety hranatých telies vo 

všeobecnej rovine 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

Kužeľosečky 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

Priemety rotačných telies vo 

všeobecnej rovine 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

Kótované premietanie 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 1. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu  DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA 

 

Ročník: druhý 

Trieda:  II. A, II. B, II. C 

Vyučujúca:   Ing. Poušová Adriana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Kótované priemety telies 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 2. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

 

Teoretické riešenie striech, 

odkvapov, odvodnenie 

rovinných plôch 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 2. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 

Topografické plochy 

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica DEG 2. 

ročník, študijný materiál od 

učiteľa, D.Ú - príklad 

Známka – váha 1 
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 HODNOTENIE odborného predmetu DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO  

 

 

Ročník: tretí 

Trieda: III. B (DSV) 

Vyučujúca:  Ing. Orságová Anna 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

KONŠTRUKCIA VOZOVIEK  

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa, učebnica 

2.Pracovné listy 

3. Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. Známka – váha 1 

3. Známka – váha 1 

 

NETUHÉ VOZOVKY  

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa 

2.Prezentácie 

3.Projekty 

4.Pracovné listy 

5.Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. známka váha 2 

3. Známka – váha 1 

4. Známka – váha 1 + 

slovné hodnotenie,  

5. známka váha 0,5,1 

alebo 2 podľa rozsahu 

TUHÉ VOZOVKY  

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa 

2.Prezentácie 

3.Projekty 

4.Pracovné listy 

5.Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. známka váha 2 

3. Známka – váha 1 

4. Známka – váha 1 + 

slovné hodnotenie,  

5. známka váha 0,5,1 

alebo 2 podľa rozsahu 

SPRÁVA A ÚDRŽBA 

KOMUNIKÁCIÍ 

(tematický celok) 

presun učiva zo 4. ročníka 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa 

2.Prezentácie 

3.Projekty 

4.Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. známka váha 2 

3. Známka – váha 1 

4. známka váha 1 podľa 

rozsahu 

 

Priečne rezy M 1:100 - výkres 

Konzultácie k výkresom - 

čiastkové hodnotenie 

vypracovania   

Známka – váha 0,5 + 

slovné hodnotenie 

Výpočet objemu zemných prác Presun učiva do 4. ročníka - 

Grafický rozvoz hmôt Presun učiva do 4. ročníka - 

Podrobná situácia M 1: 1000 Presun učiva do 4. ročníka - 

Technická správa Presun učiva do 4. ročníka - 

 

 

 

  



Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov 

 

HODNOTENIE odborného predmetu DREVENÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE  

 

Ročník: štvrtý 

Trieda: IV. A, IV. B 

Vyučujúca:  Ing. Zbiňovská 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Kovové konštrukcie 

Opakovanie z prezentácie 

učiteľa 

TEST online 

Bez hodnotenia 

 

Známka – váha 1 

Spojovacie prostriedky 

a výpočet spojov 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

TEST online 

Bez hodnotenia 

 

Známka – váha 1 

Oceľové konštrukcie 

pozemných stavieb 
Redukcie učiva - 

Vyhotovenie a ochrana 

oceľových konštrukcií 
Redukcie učiva - 

 

HODNOTENIE odborného predmetu  EKOLÓGIA V STAVEBNÍCTVE 

 

Ročník: druhý 

Trieda: II. A, II. B, II. C 

Vyučujúca:   Ing. Poušová Adriana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Ochrana pred hlukom 
Prezentácia učiva / Power 

Point/ 

Známka – váha 1 

 

Obytné a rekreačné prostredie 
Prezentácia učiva / Power 

Point/ 
Známka – váha 1 

  

 

Ročník:               tretí 

Trieda:  III.A,B 

Vyučujúca:   Ing. Poušová Adriana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Stokovanie OV 

Prezentácia učiva v Pover 

Pointe 

/Poznámky + obrázky  / 

Známka – váha 1 

 

Čistenie OV Pracovné listy Známka – váha 2  

Priemyselná výstavba 
Prezentácia učiva  

/Poznámky + obrázok  / 

Známka – váha 1 

 

Ochrana ŽP na stavbách 
Prezentácia učiva  

/Poznámky + obrázok / 

Známka – váha 1 
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HODNOTENIE odborného predmetu EKONOMIKA  

 

Ročník: druhý 

Trieda: II. A, II. B, II. C 

Vyučujúca:  Ing. Tatiana Štofková 

 Ing. Monika Tatranská 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Hlavné činnosti podniku 

(tematický celok) majetok 

podniku, odpisovanie majetku 

TEST online  Známka – váha 1  

Personálna činnosť  (tematický 

celok)  

Zadania online, TEST online 

Projekt - dokumenty 

Známka  - váha 1 

Hodnotenie slovné 

Efektívnosť podnikovej 

činnosti  (tematický celok) 
Zadania online Hodnotenie slovné 

 

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. A  

Vyučujúca:  Ing. Tatiana Štofková 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Mzdové formy – hrubá a čistá 

mzda 
Test online  Známka – váha 1 

Účtovníctvo Zadania online Hodnotenie slovné 

Voľný trh výrobkov Zadania a úlohy online Známka – váha 1 

Ochrana spotrebiteľa Referát Hodnotenie slovné 

 

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. B , III.C 

Vyučujúca:  Ing. Monika Tatranská 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Účtovníctvo (tematický celok) Test online  
Známka – váha 1 

 

Daňové priznanie – daň 

z príjmov FO (téma) 
Projektová úloha Známka – váha 1 

Voľný trh výrobkov  (téma) Marketingový dotazník Hodnotenie slovné 

Ochrana spotrebiteľa 

(tematický celok) 
Referát Hodnotenie slovné 
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HODNOTENIE odborného predmetu EKONOMIKA  

 

Ročník: štvrtý 

Trieda: IV. A 

Vyučujúca:  Ing. Mikušová Gabriela 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Realizácia stavby - opakovanie 

Prezentácia učiva - Dištančné 

štúdium – podklad: Študijný 

materiál od učiteľa 

Online test 

Známka – váha 1 

Marketing (tematický celok) 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa, DÚ - vypracovanie 

tém vo Worde  

Známka – váha 1  

Manažment (tematický celok) 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa DÚ - vypracovanie 

tém vo Worde 

Slovné hodnotenie 

Opakovanie tém na MS TEST online Známka – váha 1 

Cv.: - individuálna kalkulácia Redukcia učiva  

Cv.: - výpočet mzdy 

pracovníkov 
Redukcia učiva  

Cv.: - peňažný denník Redukcia učiva  

Cv.: - zariadenie staveniska Redukcia učiva  

 

Ročník: štvrtý 

Trieda: IV. B, IV. C 

Vyučujúca:  Ing. Mária Vrbenská 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Stavebný denník  (téma) DÚ zápis do stav. denníka Známka – váha 1  

Zásobovanie stavby (téma) 
Výpočet ceny materiálu a 

zásob 
Známka – váha 1  

Marketing  (tematický celok) 
Projekt – rozbor market. 

nástrojov 
 Známka – váha 1 

Osobnosť manažéra ( téma) 
DÚ – referát- vlastnosti 

manažéra 
Hodnotenie slovné 

Cv.: - kalkulácia stavebných 

prác 
Teoretické zadanie Známka – váha 1 

Cv.: - výpočet mzdy 

pracovníkov 
Zadanie – výpočet mzdy Známka – váha 1 

Cv.: - peňažný denník Redukcia učiva  

Cv.: - zariadenie staveniska Redukcia učiva  
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HODNOTENIE odborného predmetu GEODÉZIA  
 

Ročník: tretí 

Trieda: III. A, III. B 

Vyučujúca:  Ing. Orságová Anna 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

TRIGONOMETRICKÉ 

URČENIE VÝŠOK 

 (tematický celok) 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa, učebnica 

2. Kontrolné úlohy 

3. Riešenie príkladu 

1. Bez hodnotenia 

2. Známka – váha 1 

3. Známka – váha 0,5 + 

slovné hodnotenie 

 

NEPRIAME MERANIE 

DĹŽOK (tematický celok) 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa 

2.Online test 

3. Riešenie príkladu 

4.Cvičenie č. 9 

1. Bez hodnotenia 

2. známka váha 1 

3. Známka – váha 0,5 + 

slovné hodnotenie 

4. Známka – váha 1 

POLOHOVÉ MERANIE  

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa 

2. Kontrolné úlohy 

3.Cvičenie č. 10 

1. Bez hodnotenia 

2.,3. Známka – váha 1 

 

 

VYTYČOVACIE PRÁCE  

(tematický celok) 

 

1.D.š. – podklad -

vypracované témy od učiteľa 

2. Kontrolné úlohy 

3. Riešenie príkladu 

4.Cvičenie č. 11 

1. Bez hodnotenia 

2.,4. Známka – váha 1 

3. Známka – váha 0,5 + 

slovné hodnotenie 

 

 

Výpočet plôch a objemov 

1.Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa 

2. Riešenie príkladu 

3. Cvičenie č. 12 

1. Bez hodnotenia 

2. Známka – váha 0,5 + 

slovné hodnotenie 

3. Známka – váha 1 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu ODBORNÉ KRESLENIE  
 

Ročník: prvý  

Trieda: I. A, I. B, I. C 

Vyučujúca:  Ing. Bindzarová, Ing. Mikušová, Ing. Zbiňovská  

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Lineárna kresliarska 

perspektíva – zobrazovanie 

kociek a konštruovaná 

perspektíva 

(tematický celok) 

Dištančné štúdium – podklad 

na kreslenie od učiteľa, 

učebnica Odborné kreslenie, 

vypracovanie výkresov, 

čiastočná redukcia učiva 

 

Známka – váha 1  

+ slovné hodnotenie 

 

Osvetľovanie 

(tematický celok) 

Dištančné štúdium –, 

vypracovanie výkresu 

Známka – váha 1  

+ slovné hodnotenie 
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HODNOTENIE odborného predmetu – ODBORNÉ KRESLENIE 

 

Ročník: druhý 

Trieda: II. A, II. B, II. C 

Vyučujúca:  Ing. Hrubá Mária 

 Ing. Mikušová Gabriela  
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Panoramatický náčrt objektu 

(téma) 

Dištančné štúdium – 

vypracovanie výkresu, 

podklad: Učebnica Odborné 

kreslenie  

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 

Zastavovacia štúdia 

(téma) 

Dištančné štúdium – 

vypracovanie výkresu, 

podklad: Učebnica Odborné 

kreslenie  

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 

Interiér objektu 

(téma) 

Dištančné štúdium – 

vypracovanie výkresu, 

podklad: Učebnica Odborné 

kreslenie  

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 

Objekt s okolím 

v perspektívnom zobrazení  

(téma) 

Dištančné štúdium – 

vypracovanie výkresu, 

podklad: Učebnica Odborné 

kreslenie  

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu  ODBORNÁ PRAX 

 

Ročník: druhý  

Trieda: II. A, II. B, II. C 

Vyučujúce:  Ing. Bindzárová Edita, Ing. Vrbenská Mária, Ing. Poušová 

Adriana 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Povrchové úpravy (tematický 

celok) 

Prezentácia učiva  

( PDF, jpeg)  

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 

Lešenia (tematický celok) 
Prezentácia učiva  

( PDF, jpeg) 

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 

Stolárske a zámočnícke práce 

(tematický celok) 

Prezentácia učiva  

(PowerPoint ) 

Známka – váha 2 

 

Izolácie a klampiarske práce 

(tematický celok) 

Prezentácia učiva  

(PowerPoint ) 

Známka – váha 2 

 

Technické zariadenia budov 

(tematický celok) 

Prezentácia učiva  

( PDF, jpeg)  

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 
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HODNOTENIE odborného predmetu POZEMNÉ  STAVITEĽSTVO  

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. A, B (pst) 

Vyučujúca:  Ing. Zbiňovská Dagmar 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Zámočnícke práce 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

TEST online 

Bez hodnotenia 

 

Známka – váha 1 

Vybrané dokončovacie práce 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

DÚ - referát 

Známka – váha 0,5  

 

Známka – váha 1 

Údržba a rekonštrukcia budov 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

TEST online 

Známka – váha 0,5  

 

Známka – váha 1 

Výkres : 

zvislý rez objektom 
Odovzdanie výkresu Známka – váha 1 

Výkres : 

pohľady 
Odovzdanie výkresu Známka – váha 1  

Výpis výrobkov Odovzdanie zadania 
Známka – váha 0,5  

 

Technická správa Odovzdanie zadania 
Známka – váha 0,5  

 

 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu POZEMNÉ  STAVITEĽSTVO  

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. A (tzb) 

Vyučujúca:  Ing. Zbiňovská Dagmar 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Vybrané dokončovacie práce 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

DÚ - referát 

Bez hodnotenia 

 

Známka – váha 1  

Údržba a rekonštrukcia budov 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

TEST online 

Známka – váha 0,5  

 

Známka – váha 1 
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HODNOTENIE odborného predmetu POZEMNÉ STAVITEĽSTVO  

 

Ročník: štvrtý  

Trieda: IV. A; IV. B (pst) 

Vyučujúce:  Ing. Hrubá Mária 

 Ing. Mikušová Gabriela 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Územný projekt zóny (téma) 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál 

od učiteľa, učebnica PS IV 

Bez hodnotenia 

Zásady územného riešenia 

plôch (témy) 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál 

od učiteľa, učebnica PS IV, 

DÚ - referát 

Slovné hodnotenie 

Oceľové lešenia, základné 

prvky (téma) 

Dištančné štúdium - podklad: 

Prezentácia učiteľa 
Bez hodnotenia 

Zásady montáže rúrkového 

lešenia (téma) 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál 

od učiteľa 

Bez hodnotenia 

Nepohyblivé stavebnicové 

lešenia HAKI, pojazdné lešenia 

(téma) 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál 

od učiteľa + samoštúdium 

Bez hodnotenia 

Lešenie - opakovanie Pracovné listy Známky – váha 1  

Príprava na maturitné skúšky: 

ZNK 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál 

od učiteľa + samoštúdium 

TEST online 

Známky – váha 1 

Príprava na maturitné skúšky: 

Komíny 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál 

od učiteľa, DÚ-referát 

Známky – váha 1 

Príprava na maturitné skúšky: 

Povrchové úpravy 

Dištančné štúdium, DÚ-

vypracovanie témy 
Známky – váha 1 

Príprava na maturitné skúšky: 

Zemné práce 

Dištančné štúdium –

samoštúdium, DÚ -referát 
Známky – váha 1 

Príprava na maturitné skúšky: 

Priečky 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál 

od učiteľa + samoštúdium 

Bez hodnotenia 

Príprava na maturitné skúšky: 

zakladanie stavieb, stropy, 

podlahy, schodiská, krovy, 

ploché strechy, vodovod, 

kanalizácia, rekonštrukcie 

budov 

Redukcia učiva  

RP – Bytový dom: Zvislý rez    

M  - 1:50 

Vypracovanie zvislého rezu 

schodiskom na základe 

výkresov pôdorysov podlaží, 

základov a krovu 

Známky – váha 2 



Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov 

RP – Bytový dom: Pohľad 

čelný, bočný M 1:50 

Vypracovanie technického 

pohľadu na základe výkresov 

pôdorysov jednotlivých 

podlaží a krovu 

Známky – váha 2 

RP – Bytový dom: Technická 

správa 

Spracovanie technickej 

správy na základe študijného 

materiálu zaslaného od 

učiteľa 

Známky – váha 2 

RP – Bytový dom: Výpis 

výrobkov 
Redukcia učiva  

 

HODNOTENIE odborného predmetu REKONŠTRUKCIE BUDOV  
 

Ročník: štvrtý 

Trieda: IV.A, IV.B 

Vyučujúca:  Ing. Zbiňovská 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Rekonštrukcie podláh, 

povrchových úprav 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 
Známky – váha 0,5 

Zatepľovanie konštrukcií, 

sanácia drevených konštrukcií,  

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

DÚ- referát 

Známky – váha 0,5 

 

 Známky – váha 0,5 

Chemické a fyzikálne 

opatrenia na ochranu dreva 
Redukcia učiva - 

Zabezpečenie realizácie 

rekonštrukcií 
Redukcia učiva - 

 

HODNOTENIE odborného predmetu STAVEBNÁ MECHANIKA  
 

Ročník: druhý 

Trieda: II.A; II.B, II.C  (pst) 

Vyučujúca:  Ing. Komarová Jana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Priečne sily na prostom 

nosníku 
Opakovanie učiva,zadanie Známka – váha 1  

Ohybové momenty na prostom 

nosníku 
Presun učiva do 3.roč - 

Vykreslenie priečnych síl zadanie Známka – váha 1 

Základy náuky o pružnosti a 

pevnosti 

Dištančné štúdium – 

podklad: Učebnica Stavebná 

mechanika pre 2.roč. 

Bez hodnotenia 

Metódy výpočtu stavebných 

konštrukcií 
Redukcia učiva - 

Základné druhy namáhania 

Dištančné štúdium – 

podklad: Učebnica Stavebná 

mechanika pre 2.roč. 

Slovné hodnotenie 
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HODNOTENIE odborného predmetu STAVEBNÁ MECHANIKA  

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. A,B (pst); 

Vyučujúca:  Ing. Komarová Jana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Riešenie osových síl uzlovou 

metódou 

Prezentácia učiva  

( PDF...)  

Známka – váha 1 

+ slovné hodnotenie 

Riešenie osových síl grafickou 

metódou 

 

–  presun učiva do 4. ročníka 
-  

Riešenie osových síl 

priesečnou  metódou 
Redukcia učiva - 

Stanovenie tlaku sypkej látky 

Dištančné štúdium – 

podklad: Učebnica 

Mechanika A pre 3.roč. 

Slovné hodnotenie 

Trecie uhly a objemová váha 

SL 

Dištančné štúdium – 

podklad: Učebnica 

Mechanika Apre 3.roč. 

Slovné hodnotenie 

Stabilita oporného múru, 

veľkosť zemného tlaku 

Dištančné štúdium – 

podklad: Učebnica 

Mechanika pre 3.roč. 

Slovné hodnotenie 

 

HODNOTENIE odborného predmetu STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE  

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. A,B (pst); III.B (dsv) 

Vyučujúca:  Ing. Filipová Svetlana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Debnenie 

(tematický celok) 

TEST online 

Dištančné štúdium - podklad: 

Prezentácia učiteľa  

Známka – váha 2 

Vystužovanie betónu 

(tematický celok) 

TEST online  

Dištančné štúdium - podklad: 

Prezentácia učiteľa  

Známka – váha 3 

Zvláštne druhy betónu 

(tematický celok) 

Prezentácie žiakov 

(PowerPoint) 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa 

Presun učiva zo 4. ročníka 

Známka – váha 3  

Výpočtové metódy 

navrhovania (Prehľad VMN, 

Medzné stavy, Súčinitele) 

DÚ - Mentálne mapy k 

témam 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa 

Slovné hodnotenia  

Známka – váha 1,5 
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ŽB prvky namáhané ohybom 

DÚ - Mentálna mapa k téme 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa 

Slovné hodnotenia  

Známka – váha 0,5 

Názvoslovie veličín podľa EC 

2 
Presun učiva do 4. ročníka - 

Doskové prvky (definícia, 

statické pôsobenie, rozdelenie)   
Opakovanie učiva Bez hodnotenia 

ŽB stropná doska proste 

podporovaná 
Presun učiva do 4. ročníka - 

Konštrukčné zásady 

vystužovania dosák  
Presun učiva do 4. ročníka  - 

Laboratórne skúšky Čiastočná redukcia učiva - 

 

Ročník: štvrtý 

Trieda: IV.A; IV.B  (pst) 

Vyučujúca:  Ing. Filipová Svetlana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Zvláštne druhy betónu 

(tematický celok) 

TEST online  

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa 

Známka – váha 2 

Doskové prvky 

(tematický celok) 

TEST online  

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa 

Konzolová a votknutá doska 

Známka – váha 3  

Zadanie č. 3 ŽB stropný trám Statický výpočet Známka – váha 2 

Zadanie č. 3 ŽB stropný trám Výkres výstuže Známka – váha 2 

Maturitné témy Opakovanie učiva Bez hodnotenia 

 

HODNOTENIE odborného predmetu STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE  

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. A (tzb) 

Vyučujúca:  Ing. Orságová Anna 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Navrhovanie prútových žb 

prvkov namáhaných ohybom 

Statický výpočet – vzorový 

príklad 

Známka – váha 0,5 

+ slovné hodnotenie, 

konzultácie 

Zadanie č.2: Železobetónový 

stropný trám proste 

podporovaný 

Statický výpočet – vlastný 

príklad 

Známka – váha 3  

+ čiastkové hodnotenie 

váha 0,5 

Prútové prvky - opakovanie Online test Známka – váha 2 
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HODNOTENIE odborného predmetu  STAVEBNÉ STROJE 

 

Ročník: prvý 

Trieda: I. A, I. B, I. C 

Vyučujúca:  Ing. Vrbenská Mária  

 Ing. Poušová Adriana 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Vertikálna doprava - žeriavy, 

výťahy, čerpadlá (téma) 

Prezentácia učiva  

/Poznámky + obrázok  / 

Známka – váha 1 

 

Stroje na inžinierské práce 

(tematický celok) 
Projekt Známka – váha 2  

Stroje na omietanie, maliarské 

a natieračské práce (téma) 

Prezentácia učiva  

/Poznámky + obrázok  / 

 

Známka – váha 1 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu STAVEBNÉ MATERIÁLY  

 

Ročník: prvý 

Trieda: I. A, I. B, I. C 

Vyučujúca:  Ing. Orságová Anna  

 Ing. Mikušová Gabriela 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

MALTY 

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium – 

podklad:- učebnica Materiály 

+vypracované témy od 

učiteľa,  

2.vypracovanie DÚ,  

3. Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. Známka – váha 0,5 

+ slovné hodnotenie 

3. Známka – váha 1 

 

DREVO  

(tematický celok) 

1.Kontrolné úlohy 

2.Prezentácie 

3.Projekty 

4.Pracovné listy 

5.Online test 

1.,3.,4. Známka – váha 

0,5 + slovné hodnotenie,  

2. známka váha 1 

5. známka váha 1 

 

KOVY 

(tematický celok) 

1.Kontrolné úlohy 

2.Prezentácie 

3.Projekty 

4.Pracovné listy 

5.Online test 

1.,3.,4. Známka – váha 

0,5 + slovné hodnotenie,  

2. známka váha 1 

5. známka váha 2 

 

SKLO  

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium - 

Študijný materiál od učiteľa 

2. Kontrolné úlohy 

1.Bez hodnotenia 

2.Známka – váha 0,5 

PLASTY 

(tematický celok) 

1.Kontrolné úlohy 

2.Prezentácie 

3.Projekty 

4.Pracovné listy 

1.,3.,4. Známka – váha 

0,5 + slovné hodnotenie,  

2. známka váha 1 

5. známka váha 2 
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5.Online test  

IZOLAČNÉ MATERIÁLY 

(tematický celok) 
1.Kontrolné úlohy 

2.Prezentácie 

3.Projekty 

4.Pracovné listy 

5.Online test 

1.,3.,4. Známka – váha 

0,5 + slovné hodnotenie,  

2. známka váha 1 

5. známka váha 2 

 

PREFABRIKÁCIA 

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium - 

učebnica Materiály +študijný 

materiál od učiteľa 

2.Projekty 

3. Kontrolné úlohy 

1.Bez hodnotenia 

2.,3. Známka – váha 0,5 

POMOCNÉ MATERIÁLY 

(tematický celok) 

1.Dištančné štúdium - 

Študijný materiál od učiteľa 

2.Projekty 

3.Kontrolné úlohy 

1.Bez hodnotenia 

2.,3. Známka – váha 0,5 

 

                             HODNOTENIE odborného predmetu STAVITEĽSTVO  

 

 

Ročník / trieda: prvý  

Trieda: I. A, I. B, I. C 

Vyučujúca:  Ing. Zbiňovská Dagmar 

 Ing.Hrubá Mária 

 Ing.Vrbenská Mária 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Priečky 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

TEST online  

Známka – váha 0,5 

 

Známka – váha 2 

Zemné práce a zakladanie 

DÚ- spracovanie poznámok 

z prezentácie učiteľa 

TEST online 

Známka – váha 0,5 

 

Známka – váha 2 

Výkres č.4 

(priečky a preklady) 
Odovzdanie výkresu Známka – váha 1 

Výkres č.5 

(stropy a podlahy) 
Odovzdanie výkresu Známka – váha 1  

Výkres č.6 

(pôdorys 1.NP) 
Odovzdanie výkresu Známka – váha 1  

 

HODNOTENIE odborného predmetu STAVITEĽSTVO 

 

Ročník / trieda: druhý 

Trieda: II. A, II. B, II. C 

Vyučujúca:  Bindzarová Edita 

 Mikušová Gabriela  

 Ing.Vrbenská Mária 
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UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Krov väznicovej sústavy – 

stojatá stolica  

TEST online  

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica SVI, 

poznámky od učiteľa (word) 

Známky – váha 1  

Ploché strechy 

(tematický celok) 

 

TEST online  

Dištančné štúdium – 

podklad: učebnica SVI, 

študijný materiál od učiteľa   

DÚ referát  

Známka – váha 1 

 

Izolácie 

(tematický celok) 

TEST online  

Dištančné štúdium - podklad: 

učebnica SVI,  

študijný materiál od učiteľa, 

DÚ-pracovné listy 

Známka – váha 1 

Povrchové úpravy ( tematický 

celok ) 

TEST online  

Dištančné štúdium – 

učebnica SVI,  

študijný materiál od učiteľa, 

DÚ – pracovné listy 

Známka – váha 1 

Výkres – krov Výkres v mierke 1:50 Známka – váha 1 

                plochá strecha Presun do 3. ročníka - 

                zvislý rez Presun do 3. ročníka - 

 

HODNOTENIE odborného predmetu ÚVOD DO SVETA PRÁCE 

 

Ročník / trieda: tretí  

Trieda: III. A,B (pst) 

Vyučujúca:  Ing. Bindzarová Edita 

  

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Hmotné zabezpečenie v 

nezamestnanosti. 
Referát  

Známka 

+ slovné hodnotenie 

INFLÁCIA A 

NEZAMESTNANOSŤ 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa  

Bez hodnotenia 

SVET PRÁCE A TRH PRÁCE 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa 

TEST online  

- Známka 

+ slovné hodnotenie 

AKO SA UCHÁDZAŤ O 

ZAMESTNANIE 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa 

-Bez hodnotenia 
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HODNOTENIE odborného predmetu ÚVOD DO SVETA PRÁCE 

 

Ročník: štvrtý  

Trieda: IV. A; IV. B 

Vyučujúce:  Ing. Komarová Jana 

 Ing. Štofková Tatiana 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Trh práce a svet práce 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa – inzerát 

Bez hodnotenia 

Profesijné informácie, zdroje 

profesijných informácií. 
Vytvoriť vlastný inzerát Bez hodnotenia 

Ako sa uchádzať o 

zamestnanie 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa – vlastný životopis 

Známka – váha 1 

Žiadosť o prijatie do 

zamestnania 

Dištančné štúdium – 

podklad: Študijný materiál od 

učiteľa – vlastná žiadosť 

Známka – váha 1 

 

HODNOTENIE odborného predmetu  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY 

 

Ročník:              tretí 

Trieda: III.B / dsv/ 

Vyučujúca:  Ing. Poušová Adriana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Vodárenstvo – výskyt, 

zachytávanie vody 

Prezentácia učiva v Pover 

Pointe 

/Poznámky + obrázoky  / 

Známka – váha 1 

 

Vodovody – potrubia, 

hydranty 
Pracovné listy Známka – váha 2  

Vodovod – gravitačný, 

výtlačný, potreba vody, 

vodojemy 

Prezentácia učiva v Power 

Pointe 

/Poznámky + obrázok  / 

Známka – váha 1 

 

Stokovanie  

Prezentácia učiva v Power 

Pointe 

/Poznámky + obrázok / 

Známka – váha 1 

 

Čistenie OV Pracovné listy Známka – váha 2  
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HODNOTENIE odborného predmetu VYKUROVANIE 

 

Ročník: tretí 

Trieda: III. A (tzb) 

Vyučujúca:  Ing. Bindzarová Edita  

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Nízkotlakové kotolne 
Vypracovanie témy vo 

Worde   
Známka  

Komíny TEST online Známka 

Výpočet potrubnej siete- 

nútený obeh 

Redukcia učiva  - podklad: 

prezentácia učiteľa 
Bez hodnotenia 

Vykurovanie teplovzdušnými 

sústavami 

Študijný materiál od učiteľa 

vo worde, prezentácia  

Referát podľa vl.výberu 

Známka 

 

Ročník: štvrtý  

Trieda: IV. C (tzb) 

Vyučujúce:  Ing. Bindzarová Edita 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Regulácia vykurovacích sústav 

Vypracovanie témy vo 

Worde   

Pracovné listy 

Známka 

Meranie spotreby tepla Referát Známka  

Montáž a prevádzka 

vykurovacích sústav 
Redukcia učiva Bez hodnotenia 

Opakovanie maturit.tém Pracovné listy Známka 

 

HODNOTENIE odborného predmetu VÝPOČTOVÁ  TECHNIKA V ODBORE 

 

Ročník: druhý 

Trieda: II. A ; II. B – 2. pol. 

Vyučujúca:  Ing. Mikušová Gabriela 

 Ing. Filipová Svetlana 

 Ing. Komarová Jana  

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Architektúra 3D – základné 

konštrukčné prvky  

(tematický celok) 

Dištančné štúdium - študijný 

materiál od učiteľa, 

vypracovanie témy vo Worde  

Čiastočný presun a 

opakovanie učiva v 3. 

ročníku 

Známka – váha 1 
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Architektúra 3D – výplňové 

konštrukcie  

(tematický celok) 

Dištančné štúdium - študijný 

materiál od učiteľa, 

vypracovanie témy vo Worde  

Presun praktických cvičení  

do 3. ročníka 

Známka – váha 1 

Práca s knižnicou (téma) 

Dištančné štúdium - študijný 

materiál od učiteľa, 

vypracovanie témy vo Worde  

Presun praktických cvičení  

do 3. ročníka 

Známka – váha 1 

 

Ročník: druhý 

Trieda: II. B – 1.pol.; II. C – pol. svi 

Vyučujúca:  Ing. Hodulíková Margita 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Architektúra 3D – základné 

konštrukčné prvky (tematický 

celok) 

 

Architektúra 3D – výplňové 

konštrukcie (tematický celok) 

domáce úlohy – online 

otázky na preverenie učiva  

Známka – váha 1/ slovné 

hodnotenie 

samostatná práca – riešenie 

problémových úloh  

Známka – váha 2/ slovné 

hodnotenie 

aktivita na Microsoft Teams 
Známka – váha 1/ slovné 

hodnotenie 

online TEST  Známka – váha 1 

Vyučovanie prebieha online formou s využitím portálu – Microsoft Teams formou 

videokonferencií s ukážkami tvorby 3D konštrukcií v programe Allplan a online formou 

pomocou EduPage stránky školy. Žiaci, ktorí si stiahli študentskú licenciu majú možnosť 

prakticky si precvičiť konštrukciu jednotlivých 3D prvkov.  

Učivo bude prebrané v plnom rozsahu. Pri záverečnom hodnotení bude priemer vypočítaný 

podľa váhy známok. Vo výnimočných prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho 

ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku a dosiahli  neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania. 
 

Ročník: tretí 

Trieda: III. A, B (pst) 

Vyučujúca:  Ing. Filipová Svetlana 
 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Prenos dát – Projekt pilot Projekty Garden Semmerlok Známka – váha 1 

Pôdorys 2.NP 
Čiastočný presun učiva 

do 4. ročníka 
- 

Konštrukcia zastrešenia 

Projekty Garden Semmerlock 

Čiastočný presun učiva  

do 4. ročníka 

Známka – váha 1  

Priradzovanie a modifikácie 

povrchov 

Projekty Garden Semmerlock 

Presun učiva zo 4. ročníka 
Známka – váha 1 

Tvorba vizualizácie exteriéru 
Projekty Garden Semmerlock 

Presun učiva zo 4. ročníka 
Známka – váha 1 

Záverečné opakovanie Redukcia učiva - 
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Ročník: tretí 

Trieda: III. B dsv 

Vyučujúca:  Ing. Komarová Jana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Konštrukcia zvislých rezov- 

generovanie z 3Dmodelu 

oporného múru 

Dištančné štúdium- študijný 

materiál od učiteľa, 

vypracovanie témy vo Worde 

Známka – váha 1 

 

Kolmý rúrový priepust 

Dištančné štúdium- študijný 

materiál od učiteľa, 

vypracovanie témy vo Worde 

Známka – váha 1  

 

Ročník:     štvrtý 

Trieda: IV. A, IV. B (pst) 

Vyučujúca:  Ing. Filipová Svetlana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  

PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  

UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Práca s objektom v 3D 

zobrazeniach – zvislé rezy 

Projekty pre obhajobu  

Výkres Zvislý rez objektom 
Známka – váha 1 

Práca s objektom v 3D 

zobrazeniach – pohľady 

Projekty pre obhajobu  

Výkres Pohľady 
Známka – váha 1 

Tvorba plánov – export dát 

Projekty pre obhajobu  

Plány výkresov vo formáte 

PDF 

Známka – váha 1 

Záverečné opakovanie Vizualizácia 3D modelu Slovné hodnotenie 

 

HODNOTENIE odborného predmetu VZDUCHOTECHNIKA  

 

 

Ročník: tretí  

Trieda: III. A (tzb) 

Vyučujúca:  Ing. Hodulíková Margita 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Časti vetracích zariadení 

(tematický celok) 

 

 

 

domáce úlohy – 

vytlačenie/prepísanie 

poznámok/aktivita za 

jednoduché  úlohy 

Známka - váha 0,25/ 

slovné hodnotenie  

domáce úlohy – online 

otázky na preverenie učiva  

Známka – váha 0,5/ 

slovné hodnotenie 
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Výpočet vzduchovodov 

(tematický celok) 

samostatná práca – riešenie 

problémových úloh  

Známka – váha 1/ slovné 

hodnotenie 

ústna odpoveď/aktivita na 

hodine – Microsoft Teams  

Známka – váha 1/ slovné 

hodnotenie 

online TEST krátky (1-3 

prebraté témy) 
Známka – váha 2 

online TEST z celku  Známka – váha 3 

Vyučovanie prebieha online formou pomocou EduPage stránky školy a využitím 

videokonferencií na portáli Microsoft Teams. Učivo bude prebrané v plnom rozsahu. Pri 

záverečnom hodnotení bude priemer vypočítaný podľa váhy známok. Vo výnimočných 

prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, 

ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli  

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu VZDUCHOTECHNIKA  

 

Ročník: štvrtý  

Trieda: IV. C (tzb) 

Vyučujúca:  Ing. Hodulíková Margita 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Zariadenia na spätné využitie 

tepla (tematický celok) 

 

 

 

Hluk a chvenie (tematický 

celok) 

 

Vykreslenie projektu vetrania 

(tematický celok)  

domáce úlohy – 

vytlačenie/prepísanie 

poznámok/aktivita za 

jednoduché  úlohy 

Známka - váha 0,25/ 

slovné hodnotenie  

domáce úlohy – online 

otázky na preverenie učiva  

Známka – váha 0,5/ 

slovné hodnotenie 

samostatná práca – riešenie 

problémových úloh  

Známka – váha 1/ slovné 

hodnotenie 

projekt vetranie – výpočet, 

výkres  

Známka – váha 3 + 

slovné hodnotenie 

online TEST krátky (1-3 

prebraté témy) 
Známka – váha 1 

online TEST z celku  Známka – váha 2 

Zhotovenie rezov v M 1:50 Redukcia učiva - 

Rozpis materiálu, technická 

správa 
Redukcia učiva - 

Vyučovanie prebieha online formou pomocou EduPage stránky školy a využitím 

videokonferencií na portáli Microsoft Teams. Učivo bude redukované na cvičeniach, teória 

bude prebraná v plnom rozsahu. Pri záverečnom hodnotení bude priemer vypočítaný podľa 

váhy známok. Vo výnimočných prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho 

ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku a dosiahli  neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania. 
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HODNOTENIE odborného predmetu ZAKLADANIE STAVIEB  

 

Ročník: tretí 

Trieda: III. B (DSV) 

Vyučujúca:  Ing. Orságová Anna 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

HLBINNÉ ZÁKLADY  

(tematický celok) 

1. Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa, učebnica 

2. Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. Známka – váha 1 

 

ŠPECIÁLNE KONŠTRUKCIE 

ZAKLADANIA  

(tematický celok) 

1. Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa , učebnica 

2. Prezentácie 

3. Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. známka váha 1 

3. známka váha 2 

 

ZLEPŠOVANIE 

ZÁKLADOVÝCH POMEROV  

(tematický celok) 

1. Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa, učebnica  

2. Prezentácie 

3. Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. známka váha 1 

3. známka váha 2 

 

SANÁCIE,REKONŠTRUKCIE 

A ZOSILŇOVANIE 

ZÁKLADOV 

(tematický celok) 

1. Dištančné štúdium – 

podklad -vypracované témy 

od učiteľa, učebnica  

2. Prezentácie 

3. Online test 

1. Bez hodnotenia 

2. známka váha 1 

3. známka váha 2 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu  ZÁSOBOVANIE VODOU A KANALIZÁCIA 

 

Ročník:         tretí 

Trieda: III. A / tzb/ 

Vyučujúca: Ing. Poušová Adriana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Kanalizačná prípojka a vložka 

Prezentácia učiva v Pover 

Pointe 

/Poznámky + obrázoky  / 

Známka – váha 1 

 

Domová kanalizácia Test Známka – váha 2 

Dimenzovanie a výpočty 

domovej kanalizácie 

Prezentácia učiva v Power 

Pointe 

/Poznámky + obrázok  / 

Známka – váha 1 

 

Príslušenstvo kanalizácie 

Prezentácia učiva v Power 

Pointe 

/Poznámky + obrázok /, test 

Známka – váha 1 

Známka – váha 2 
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Prečerpávanie, materiál, 

realizácia, rekonštrukcia 

kanalizácie 

Pracovné listy Známka – váha 2  

 

HODNOTENIE odborného predmetu  ZÁSOBOVANIE VODOU A KANALIZÁCIA 

cvičenia 

 

Ročník:         tretí 

Trieda: III. A / tzb/ 

Vyučujúca: Ing. Poušová Adriana 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Zadanie č.4  

Zakreslenie odpadov, 

pripojovacích potrubí a zvodov 

do pôdorysov 

Výkres v mierke 1:50 
Známka – váha 2 

 

Zakreslenie odpadov, 

pripojovacích potrubí a zvodov 

do rozvinutých rezov 

Výkres v mierke 1:50 Známka – váha 2 

Výpočet sklonu ležatých 

zvodov, výpočet množstva 

OV, technická správa 

výpočty 
Známka – váha 2 

 

 

HODNOTENIE odborného predmetu ZÁSOBOVANIE VODOU A KANALIZÁCIA  
 

Ročník: štvrtý  

Trieda: IV. C (tzb) 

Vyučujúca:  Ing. Hodulíková Margita 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

Inštalácie vo vysokých 

budovách (tematický celok) 

 

 

Prefabrikácia a typizácia 

inštalácia (tematický celok) 

 

Typológia hygienických 

priestorov, výpočet vodárne 

(tematický celok)  

domáce úlohy – 

vytlačenie/prepísanie 

poznámok/aktivita za 

jednoduché  úlohy 

Známka - váha 0,25/ 

slovné hodnotenie  

domáce úlohy – online 

otázky na preverenie učiva  

Známka – váha 0,5/ 

slovné hodnotenie 

samostatná práca – riešenie 

problémových úloh  

Známka – váha 1/ slovné 

hodnotenie 

projekt vnútorný vodovod – 

výpočet, výkres  

Známka – váha 3 + 

slovné hodnotenie 

projekt domová vodáreň Známka – váha 1 

online TEST z celku  Známka – váha 3 

Vyučovanie prebieha online formou pomocou EduPage stránky školy a využitím 

videokonferencií na portáli Microsoft Teams. Učivo bude prebrané v plnom rozsahu. Pri 

záverečnom hodnotení bude priemer vypočítaný podľa váhy známok. Vo výnimočných 

prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, 

ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli  

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. 



Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov 

 

HODNOTENIE odborného predmetu ZÁSOBOVANIE  PLYNOM 

 

Ročník: štvrtý  

Trieda: IV. C 

Vyučujúce:  Ing. Bindzarová Edita 

 

UČIVO 

(tematický celok; téma) 

SPÔSOB  PREVEROVANIA  

A  UPEVŇOVANIA  UČIVA  

SPÔSOB  

HODNOTENIA 

8.Plynovody v budovách 

Dištančné štúdium– podklad:  

študijný materiál od učiteľa 

TEST online 

Bez hodnotenia 

 

Známky 

9. Výroba a rozvod stlačeného 

vzduchu 
Redukcia učiva - 

Opakovanie maturitných tém 
Dištančné štúdium – 

pracovné listy 
Známky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 16.04.2020  

 

 
 

 

  


