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Projekt Erasmus+ 

„Súčasné zúčastnené strany pre budúci rozvoj zručností v oblasti wellness 

cestovného ruchu“ (WellTo) 

Spoločná kvalifikácia „Správca wellness centra“  

 

Jednotné požiadavky na hodnotenie 

Hodnotenie študentov je jedným z najdôležitejších prvkov odborného vzdelávania a prípravy 

(OVP). Výsledky procesu hodnotenia majú zásadný vplyv na vypracúvanie kurikúl a 

zabezpečovanie kvality. Toto hodnotenie taktiež poskytuje inštitúciám cenné informácie o 

efektívnosti výučby a podpore poskytovanej študentom.  

Postupy hodnotenia študentov:  

• musia byť určené na meranie dosiahnutia očakávaných vzdelávacích výstupov a ďalších 

cieľov programu;  

• musia byť vhodné na svoje účely, či už diagnostické, priebežné alebo záverečné;  

• musia obsahovať jasné a zverejnené kvalifikačné kritériá;  

• musia vypracúvať osoby, ktoré rozumejú úlohe hodnotiacich postupov pri vzdelávacom 

pokroku študentov smerom k získaniu vedomostí a zručností v rámci stupňa kvalifikácie 

v odbore, ktorý študujú;  

• sa nesmú spoliehať, kedykoľvek je to možné, na stanovisko jedného skúšajúceho; musia 

vziať do úvahy všetky možné dôsledky štandardov na testovanie;  

• musia zabezpečiť, aby sa hodnotenia vykonávali v súlade s postupmi ustanovenými 

danou inštitúciou;  

• musia podliehať administratívnym kontrolám akreditácie s cieľom zabezpečiť súlad s 

postupmi.  
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Študenti by mali dostať jasné informácie o stratégii hodnotenia, ktorá sa používa v súvislosti s 

ich programom, o testovacích a hodnotiacich metódach, ktoré budú musieť absolvovať, o tom, 

čo sa od nich očakáva, a o štandardoch, ktoré sa budú uplatňovať pri hodnotení ich výkonu. 

Kľúčová terminológia spojená s metodológiou hodnotenia: 
 
Hodnotenie (založené na kompetenciách) je proces zhromažďovania dôkazov a rozhodovania o 

tom, či boli dosiahnuté kompetencie, aby sa potvrdilo, že učiaci sa dokáže pracovať na úrovni 

požadovanej na pracovisku, ako je uvedené v balíku školení alebo v akreditovanom kurze OVP. 

Kritérium – zameranie na oblasť kvality. 

Dôkazy – súbor konkrétnych kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o atribútoch. 

Nástroj – konkrétny nástroj používaný na získanie dôkazov. 

Metóda zhromažďovania – čo použijete na zhromažďovanie dôkazných informácií. 

Hodnotiaca stupnica – prostriedok na stanovenie úrovne kvality dôkazov s popisom všetkých 

úrovní kvality. 

Hodnotiace nástroje – materiály na zhromažďovanie a analýzu dôkazov. 

 

Hlavné zásady hodnotenia vzdelávacích výstupov 

Podľa princípov hodnotenia musia byť hodnotenia platné, spoľahlivé, flexibilné a spravodlivé.  

Platnosť sa týka skutočnosti, do akej miery môžu byť interpretácia a použitie výsledku 

hodnotenia podložené dôkazmi.  

Hodnotenie je platné, ak:  

• je vhodné na svoj účel;  

• bolo navrhnuté tak, aby umožnilo uchádzačom preukázať, že majú požadované 

vedomosti, porozumenie a zručnosti vyhovujúce štandardom kvalifikácie;  

• umožňuje všetkým hodnotiteľom prijímať spoľahlivé hodnotiace rozhodnutia;  

• umožňuje, aby interpretácia a závery, ktoré je možné vyvodiť z výsledkov hodnotenia, 

boli zmysluplné a opodstatnené.  
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Kľúčovými krokmi pre zabezpečenie platnosti sú:  

• rozpoznanie jednotiek;  

• vytvorenie plánu hodnotenia;  

• zvolenie hodnotiacich metód;  

• vypracovanie hodnotenia;  

• stanovenie dôkazov pre hodnotenie.  

 

Spoľahlivosť sa týka stupňa konzistencie a presnosti výsledkov hodnotenia. Spoľahlivé a platné 

hodnotenia majú spoločné viaceré charakteristiky vrátane nasledovných: 

• hodnotenie všetkých rozmerov kompetencií; 

• použitie procesu, ktorý zjednocuje požadované vedomosti a zručnosti s ich uplatnením v praxi 

na pracovisku; 

• sú založené na dôkazoch zhromaždených na základe viacerých prípadov a v rôznych kontextoch; 

• pokrytie zložiek odbornej prípravy v rámci pracovnej pozície aj mimo nej. 

Flexibilita znamená príležitosť zo strany študenta vyjednať s hodnotiteľom určité aspekty jeho 

hodnotenia (napríklad načasovanie). 

Spravodlivé hodnotenie nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje učiacich sa ani skupiny učiacich sa. 

To môže znamenať, že hodnotiace metódy sú prispôsobené konkrétnym učiacim sa (napríklad 

ľuďom so zdravotným postihnutím alebo kultúrnymi rozdielmi), aby sa zabezpečilo, že daná 

metóda ich nebude kvôli ich situácii znevýhodňovať. Hodnotenie by nemalo klásť na učiacich sa 

zbytočné požiadavky, ktoré by uchádzačovi mohli brániť preukázať kompetencie (hodnotenie by 

napríklad nemalo vyžadovať vyššiu úroveň anglického jazyka alebo gramotnosti, ako je úroveň, 

ktorá sa vyžaduje na danom pracovisku ako štandard, ktorý je uvedený v hodnotených 

kompetenciách). 

Dôkazom/opisom demonštratívnych ukazovateľov sú zhromaždené informácie, ktoré pri 

porovnávaní s požiadavkami jednotky kompetencií poskytujú dôkaz o kompetenciách. Dôkazy 
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môžu mať mnoho foriem a je možné ich zhromažďovať z viacerých zdrojov. Dôkazy môžu byť 

priame, nepriame alebo doplňujúce. 

 

Tabuľka 1 

Priame dôkazy Nepriame dôkazy Doplňujúce dôkazy 

• Priame 

pozorovanie 

• Ústne vypočutie 

• Preukázanie 

špecifických 

zručností 

• Ohodnotenie 

charakteristík finálneho 

produktu 

• Preskúmanie predošlej 

vykonanej práce 

• Písomné testy 

podporujúce vedomosti 

• Správy 

nadriadených 

• Pracovný denník 

alebo záznamník 

• Príklady správ alebo 

pracovných 

dokumentov 

 

Zoznam demonštračných ukazovateľov hodnotiteľ používa na preskúmanie možných 
hodnotiacich metód. 
 
Tabuľka 2 
 

Hodnotiace metódy 
 
 

Príklad 

Pozorovanie Skutočné pracovné činnosti na pracovisku 

Preskúmanie produktov Vzorky práce/produkty 

Kladenie otázok Sebahodnotiaci formulár 

Rozhovor 

Písomný dotazník 

Portfólio Referencie 

Vzorky práce/produkty 

Záznam o odbornej príprave 

Hodnotiaci záznam 

Denník/pracovný denník/záznamník 
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Informácie o životných skúsenostiach 

Spätná väzba od tretích strán Rozhovory so zamestnávateľom, nadriadeným, 

kolegami alebo nimi poskytnutá dokumentácia 

Štruktúrované činnosti Projekt 

Prezentácia 

Ukážka 

Progresívne úlohy 

Simulačné cvičenia, ako napríklad hranie rolí 

 

Všetky metódy uvedené v tabuľke vyššie majú pri hodnotení vzdelávacích výstupov výhody aj 

nevýhody. Odporúča sa použiť tú-ktorú metódu v závislosti od charakteru vzdelávacieho výstupu, 

ktorý sa posudzuje. Použitie niekoľkých metód hodnotenia súčasne naprieč celým predmetom 

alebo programom zároveň maximalizuje platnosť procesu hodnotenia a minimalizuje potenciálnu 

zaujatosť. Snaha o väčšiu objektivitu v procese hodnotenia môže ďalej viesť k použitiu ďalších 

metód, ktoré sú možno menej známe, ale majú dôležité výhody (napríklad: hodnotenie portfólia 

alebo priame pozorovanie výkonu). 

Keďže vždy bude existovať viac ako jeden spôsob merania, či študenti dosiahli určité vzdelávacie 

výstupy, kľúčové bude preto zvoliť najvhodnejšiu hodnotiacu metódu vzhľadom na čas a zdroje, 

ktoré sú k dispozícii. 

 

Ďalej uvádzame niekoľko pokynov, ktoré treba dodržiavať pri výbere hodnotiacich metód:  

• používať viacero metód na hodnotenie vzdelávacieho výstupu každého študenta;  

• uplatňovať nepriame aj priame hodnotiace metódy;  

• uplatňovať kvalitatívne aj kvantitatívne metódy;  

• zvoliť metódy, ktoré umožňujú hodnotenie silných aj slabých stránok;  

• pri vypracovávaní plánu hodnotenia používať stanovené kritériá/štandardy.  
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Hodnotiace nástroje 

Po výbere metódy sa potom vyberú alebo navrhnú materiály na zhromažďovanie a analýzu 

dôkazov. Tieto materiály sa nazývajú hodnotiace nástroje. Pojem hodnotiaci nástroj sa vo 

všeobecnosti používa na opísanie dokumentu, ktorý obsahuje nástroj aj pokyny na 

zhromažďovanie a interpretáciu dôkazov: 

• nástroj/nástroje – konkrétne otázky alebo činnosť vychádzajúce zo zvolenej hodnotiacej 

metódy/zvolených hodnotiacich metód, ktoré sa majú použiť na hodnotenie (môže byť zahrnutý 

aj profil prijateľného výkonu a pravidlá rozhodovania pre hodnotiteľa); 

• postupy – informácie/pokyny poskytnuté uchádzačovi a/alebo hodnotiteľovi týkajúce sa 

podmienok, za ktorých by sa malo hodnotenie vykonávať a zaznamenávať. 

Ak je napríklad zaužívanou technikou zhromažďovania dôkazov pozorovanie na pracovisku, po 

ktorom nasleduje krátky rozhovor, potom môže hodnotiaci nástroj pozostávať z: 

• pokynov identifikujúcich činnosti, ktoré má uchádzač vykonať, kľúčových bodov, ktoré sa budú 

pozorovať, a záležitostí týkajúcich sa výkonu, ktoré bude posudzovateľ brať do úvahy 

• kontrolného zoznamu s kľúčovými bodmi pozorovania a rozhodovacími kritériami, a ďalej zo 

súboru otázok a kontrolného zoznamu pre odpovede týkajúcich sa požadovaných znalostí 

potrebných na rozhovor. 

Plány hodnotenia by mali obsahovať nasledovné informácie: 

• čo sa bude hodnotiť (jednotka vzdelávacích výstupov); 

• ako dôjde k hodnoteniu (aké metódy sa použijú); 

• kedy dôjde k hodnoteniu; 

• kde dôjde k hodnoteniu (kontext hodnotenia); 

• kritériá rozhodovania (tie aspekty, ktoré budú pri rozhodovaní smerodajné); 

• prípadne akékoľvek ďalšie doplňujúce kritériá použité na posúdenie úrovne výkonu. 
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Tabuľka 3 

Kontrolný zoznam na podrobné vypracovanie hodnotenia 

 

1. Aké schopnosti hodnotím?  

2. Aké činnosti umožnia študentovi preukázať 

tieto zručnosti? 

 

3. Je hodnotenie spravodlivé pre všetkých 

študentov? 

 

4. Aké dôkazy sa získajú pri hodnotiacich 

činnostiach? 

 

5. Je hodnotenie primerané času potrebnému 

na jeho vykonanie? 

 

6. Využíva moje dostupné zdroje najlepšie?  

9. Pomáha všetkým hodnotiteľom prijímať 

spoľahlivé hodnotiace rozhodnutia v 

prípadoch, kde bola dokončená rovnaká 

hodnotiaca úloha? 

 

 

 
Hodnotenie dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

Opisy vzdelávacích výstupov použité v profile kvalifikácie a kurikule sú formulované zámery. Nie 

sú to výsledky učenia, ale ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Dosiahnuté vzdelávacie výstupy sa dajú 

rozpoznať až po ukončení procesu vzdelávania pri hodnotení a uplatňovaní osvojených 

vedomostí a zručností v praxi, napríklad v pracovnej sfére. 
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Zdroj: Referenčná séria CEDEFOP; č. 105, „Uplatňovanie prístupov k vzdelávacím výstupom v Európe“, komparatívna 

štúdia. 

Aplikácia vzdelávacích výstupov je otázkou ich prepojenia s výučbou a učením sa. Formulácie by 

mali učiteľom pomáhať pri výbere a kombinácii jednotlivých vyučovacích metód. 

Úlohou učiteľa je vytvárať pre vzdelávanie také prostredie, ktoré podporuje vhodné vzdelávacie 

aktivity s cieľom dosiahnuť žiaduce vzdelávacie výstupy. Kľúčovou podmienkou je, aby všetky 

súčasti systému výučby a učenia sa, t. j. kurikulum s jeho plánovanými vzdelávacími výstupmi, 

uplatňované vyučovacie metódy, zdroje podporujúce učenie a hodnotiace úlohy a kritériá pre 

hodnotenie vzdelávania, boli navzájom prepojené a podporovali dosahovanie plánovaných 

vzdelávacích výstupov. 

Metóda vzdelávacích výstupov od učiteľov vyžaduje, aby si kládli tieto otázky a odpovedali na ne: 

➢ Čo chcem študentov naučiť (aké vzdelávacie výstupy si prajem, aby dosiahli)? 

➢ Aké vhodné vyučovacie metódy a návrh kurikula využijem, aby študentov motivovali 

dosiahnuť želané výstupy? 

➢ Aké hodnotiace úlohy a kritériá hodnotenia mi poskytnú informáciu o tom, či študenti 

plánované výstupy naozaj dosiahli? 

Plánované

vzdelávacie 

výstupy

Dosiahnuté 
vzdelávacie

výstupy
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➢ Ako môžem vhodne kombinovať priebežné a záverečné hodnotenie, aby som tým 

podporil/-a vzdelávací proces a aby sa preukázalo, či boli výstupy dosiahnuté? 

Často sa rozlišujú tieto rôzne spôsoby použitia hodnotenia:  

• Priebežné – hodnotiace činnosti, ktoré sa používajú predovšetkým na to, aby 

študentom napomáhali v učení poskytovaním spätnej väzby počas procesu učenia. To 

umožňuje učiteľom/školiteľom a učiacim sa modifikovať vyučovacie a učebné činnosti 

tak, aby to viedlo k lepším výkonom v učení. 

• Diagnostické – činnosti, ktoré identifikujú problémy s učením a naznačujú, kde je 

potrebná pomoc alebo zmena. 

• Záverečné – hodnotenie učenia, ktoré sa uskutočňuje na konci modulu alebo celého 

programu. Toto je určené predovšetkým na meranie dosiahnutých výsledkov, ale 

zahŕňa aj porovnávajúce hodnotenia, osvedčovanie kompetencií či zodpovednosť. 

Hodnotenie toho, čo sa študenti naučili, použitím metód, ktoré umožnia študentom predviesť 

plánované vzdelávacie výstupy a v prípade priebežného hodnotenia poskytnú spätnú väzbu, 

ktorá bude študentov motivovať k lepším výkonom v učení. Potom prichádza posúdenie, do 

akej miery študenti dosiahli očakávané výstupy. Od toho sa následne odvíja známkovanie 

a/alebo priznávanie kvalifikácií.  

Priebežné hodnotenie môže slúžiť na premostenie vyučovania a osvojovania si vedomostí 

na strane jednej a záverečným hodnotením na strane druhej. Priebežné hodnotenie 

umožňuje učiacemu sa premýšľať o svojom pokroku vo vzťahu k plánovaným výstupom a tieto 

pretransformovať na kritický nástroj, ktorý priamo podporuje proces učenia. Pokiaľ sa reflexie 

(učiaceho sa aj učiteľa) používajú na podporu priebežného hodnotenia, je možné vyhnúť sa 

úzkej interpretácii príslušných vzdelávacích výstupov. 

Učiteľ si musí byť istý, že hodnotiace úlohy odrážajú proces učenia. 
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Prepojenie výučby/učenia sa a hodnotenia s plánovanými vzdelávacími výstupmi 

Zdroj: Európska príručka „Definovanie, formulovanie a používanie vzdelávacích výstupov“ 

 

Poskytovanie spätnej väzby týkajúcej sa práce študentov 

Poskytovanie konkrétnej a jasnej spätnej väzby učiacim sa týkajúcej sa ich práce im pomáha 

zlepšiť svoj výkon a tiež zistiť, ako môžu ďalej napredovať. Spätná väzba študentom tiež pomáha 

porozumieť štandardom, podľa ktorých sa hodnotí ich práca, čo im v budúcnosti umožní lepšie 

posudzovať svoj výkon. 

Spätná väzba funguje tromi smermi: 

1. Učiteľ/školiteľ voči učiacim sa – učiteľ usmerňuje učiaceho sa pri súčasnom osvojovaní si učiva, 

aj čo sa týka jeho ďalšieho napredovania. 

2. Učiaci sa voči učiteľovi – učiteľ dostáva spätnú väzbu od učiacich sa týkajúcu sa ich učenia. 

3. Spätná väzba medzi učiacimi sa – vzájomné hodnotenie. 

 

 

Výučba/učenie sa
Hodnotiace 

úlohy

Plánované 

vzdelávacie 

výstupy 

Demonštratívne  

ukazovatele 
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Spätná väzba učiteľa/školiteľa týkajúca sa práce študentov má: 

• byť zameraná na nejaký cieľ – mala by byť orientovaná na dve alebo tri oblasti zlepšenia 

vo vzťahu k vzdelávacím výstupom. 

• byť dostupná – mala by byť poskytnutá jednoznačným a jasným spôsobom. 

• byť konštruktívna – malo by obsahovať konkrétne usmernenie pre zlepšenie a smerovať 

k príslušným kritériám úspechu. 

• byť podporná – mala by byť prezentovaná pozitívnym tónom a mala by objasňovať 

možnosti podpory, ktoré má učiaci sa k dispozícii. 

• súvisieť so vzdelávacími výstupmi, ktoré sú učiacim sa prezentované. 

• byť podnetná – mala by učiaceho sa povzbudiť, aby hlbšie premýšľal o vedomostiach a 

zručnostiach, ktoré získal. 

 

 

Hodnotiace kritériá 

Učiaci sa dosahujú plánované vzdelávacie výstupy v rôznom rozsahu. Len časť z nich dosiahne 

minimálny, ešte akceptovateľný, štandard, väčšina učiacich sa dosiahne strednú úroveň a tretia 

skupina dosiahne vynikajúce výsledky. Rôzne úrovne výkonu vyjadrené prostredníctvom 

hodnotiacich špecifikácií sa dajú upresniť pomocou formulácií vzdelávacích výstupov. 

Hodnotiace kritériá môžu byť napísané tak, aby uľahčili známkovanie. 

Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov by sa mali opísať na základe plánovaných 

vzdelávacích výstupov a demonštratívnych ukazovateľov definovaných v profile kvalifikácie a v 

moduloch na troch úrovniach: dostatočná, dobrá a výborná na základe činnostných slovies podľa 

Bloomovej taxonómie (pozrite nižšie uvedené tabuľky: Príklad: Úroveň zručností v hodnotiacich 

kritériách: Fínska odborná kvalifikácia (čašník) a revidované činnostné slovesá podľa Bloomovej 

taxonómie). 
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Tabuľka 4 

Príklad: Úroveň zručností v hodnotiacich kritériách: fínska odborná kvalifikácia (čašník) 

Vzdelávacie výstupy Hodnotiace kritériá 

Študent alebo kandidát Študent alebo kandidát 

1. Zákazníkov obsluhuje v súlade s obchodnou 

stratégiou alebo prevádzkovými pokynmi 

podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zabezpečuje spokojnosť zákazníka. 

1. Výborne: všimne si príchod zákazníka a 

obsluhuje ho zdvorilo zo svojej vlastnej iniciatívy 

ako zástupca podniku. 

2. Dobre: všimne si príchod zákazníka a obsluhuje 

ho zdvorilo ako zástupca podniku podľa súboru 

pokynov. 

3. Dostatočne: všimne si príchod zákazníka 

a obsluhuje ho zdvorilo ako zástupca 

podniku, ale občas potrebuje pomoc. 

 

1 Výborne: aktívne vyžaduje spätnú väzbu 

týkajúcu sa služieb a produktov, ďakuje 

zákazníkovi a sprostredkuje spätnú väzbu 

nadriadeným. 

2. Dobre: prijíma spätnú väzbu týkajúcu sa služieb 

a produktov, ďakuje zákazníkovi a sprostredkuje 

spätnú väzbu nadriadeným. 

3. Dostatočne: prijíma spätnú väzbu k službám a 

produktom a ďakuje 

zákazníkovi. 

Zdroj: Európska príručka „Definovanie, formulovanie a používanie vzdelávacích výstupov“ 
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Tabuľka 5 Činnostné slovesá podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 

Definícia I. Zapamätanie II. Porozumenie III. 

Aplikovanie 

IV. 

Analyzovanie 

V. Hodnotenie VI. Vytváranie 

Bloomova 
definícia 

Preukázanie 
zapamätania si 
predtým 
naučenej 
látky 
vybavením si 
faktov, 
termínov, 
základných 
konceptov, 
odpovede. 

Preukázanie 
porozumenia 
faktom 
a myšlienkam 
usporiadaním, 
porovnávaním, 
pretransformov
aním, 
interpretáciou, 
opísaním 
a uvedením 
hlavných 
myšlienok. 
 

Riešenie 
problémov v 
rámci 
nových 
situácií 
aplikovaním 
získaných 
vedomostí, 
faktov, 
techník 
a pravidiel 
iným 
spôsobom. 

Skúmanie 
a rozloženie 
informácií 
na časti 
identifikovaní
m 
motívov alebo 
príčin. 
Vyvodzovanie 
záverov 
a nachádzanie 
dôkazov 
na podloženie 
zovšeobecnení

. 

Prezentácia 
a obhajoba 
stanovísk 
posudzovaním 
informácií, 
platnosti 
myšlienok 
alebo kvality 
práce na základe 
súboru 
kritérií. 

Kompilácia 
informácií 
do jedného celku 
iným 
spôsobom 
– kombináciou 
prvkov 
podľa nového 
modelu alebo 
návrhom 
alternatívnych 
riešení. 
 

Slovesá vybrať 
definovať 
nájsť 
vymenovať 
priradiť 
pomenovať 
vynechať 
pripomenúť 
súvisieť 
zvoliť si 
ukázať 
hláskovať 
povedať 
čo 
kedy 
kde 
ktorý/-á/-é 
kto 

klasifikovať 
porovnávať 
uvádzať 
protiklad 
demonštrovať 
vysvetľovať 
rozšíriť 
ilustrovať 
vyvodzovať 
interpretovať 
načrtnúť 
súvisieť 
inak formulovať 
ukázať 
zhrnúť 
pretransformov

ať 

použiť 
vystavať 
vybrať 
zhotovovať 
vyvinúť 
vyskúšať 
s 
identifikovať 
rozhovor 
robiť 
využiť 
modelovať 
usporadúvať 
naplánovať 
zvoliť si 
riešiť 
využívať 

analyzovať 
usudzovať 
kategorizovať 
klasifikovať 
porovnávať 
záver 
uvádzať 
protiklad 
objavovať 
rozčleniť 
rozlišovať 
rozdeľovať 
preskúmavať 
fungovať 
vyvodenie 
záveru 
kontrolovať 
vymenovať 
motív 

súhlasiť 
oceňovať 
hodnotiť 
odmeňovať 
vybrať 
porovnávať 
urobiť záver 
kritériá 
kritizovať 
rozhodnúť 
dedukovať 
obhajovať 
určovať 
preukazovať 
nesprávnosť 
odhadovať 
určovať hodnotu 
vysvetľovať 
dôležitosť 

adaptovať 
vystavať 
meniť 
vybrať 
kombinovať 
kompilovať 
skladať 
zhotovovať 
vytvárať 
odstraňovať 
projektovať 
vyvinúť 
diskutovať 
vypracovávať 
odhadovať 
formulovať 
stať sa 
predstavovať si 
zlepšovať 
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prečo vzťahy 
zjednodušovať 
robiť prieskum 
podieľať sa na 
testovať na 
téma 

vplyv 
interpretovať 
posudzovať 
zdôvodňovať 
označovať 
merať 
stanovisko 
prijímať 
priorizovať 
dokazovať 
priradiť stupeň 
odporúčať 
aplikovať pravidlo 
zvoliť si 

vynachádzať 
vymýšľať 
maximalizovať 
minimalizovať 
modifikovať 
originál 
pochádzať 
naplánovať 
predvídať 
navrhovať 
riešenie 
riešiť 
predpokladať 

 

Hodnotiace kritériá sú všeobecne navrhnuté tak, aby boli špecifickejšie ako plánované 

vzdelávacie výstupy kvalifikácií a modulu. Je veľmi dôležité podrobne opísať hodnotiace kritériá 

pre spoločné chápanie dosiahnutých vzdelávacích výstupov.  

 

Úloha spoločných hodnotiacich kritérií 

1. Spoločné a odsúhlasené kritériá pre hodnotenie vzdelávacieho výstupu v spoločnom kurikule 

poskytujú spoľahlivý základ pre hodnotenie, ktoré pokrýva celý proces učenia sa/výučby – 

priebežné (formatívne hodnotenie), čiastočné (sumarizácia každého modulu) a záverečné 

(vedúce k uznaniu a certifikácii), a malo by zabezpečiť primeraný rozvoj vedomostí, zručností a 

kompetencií študentov a ich výsledkov počas vzdelávania. 

2. Rovnaké kritériá sa môžu použiť na hodnotenie kurikula implementovaného v škole, na 

pracovisku alebo ako sebahodnotenie študentov/školiacich sa (pozrite rôzne hodnotiace 

formuláre v prílohách), ako aj na hodnotenie pre pozíciu správcu wellness centra (AWC) (odborné 

znalosti, zručnosti a kompetencie získané v dôsledku formálneho a informálneho vzdelávania). 

3. Definované hodnotiace kritériá pre každú skupinu vzdelávacích výstupov v module by sa mohli 

použiť na hodnotenie získanej/-ých kompetencie/-ií počas geografickej mobility a zabezpečiť 
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spoločné chápanie požiadaviek na hodnotenie (pozrite prílohu 3). Hodnotiaci formulár 

geografickej mobility (kombinovaný modul a umiestnenie). 

 

 

 

S cieľom mať spoločné a odsúhlasené hodnotiace kritériá partnerské krajiny WellTo vypracovali 

nasledovné: 

1. Hodnotiace kritériá pre päť modulov Spoločného kurikula pre pozíciu správcu wellness 

centra na základe tabuľky 6 „Hodnotiace kritériá modulu“ (nižšie) a pri zohľadnení tabuľky 

4 Príklad: Úroveň zručností v hodnotiacich kritériách: Fínska odborná kvalifikácia (čašník). 

Pozrite Prílohu 5. Spoločné hodnotiace kritériá kurikula pre pozíciu správcu wellness 

centra. 

2. Popisy hodnotiacich stupníc v národných kontextoch a možnosti transformácie úrovní 

zručností pri vzdelávacích výstupoch v rámci spoločného kurikula na národné stupnice. 

Pozrite Prílohu 4. 

 

Tabuľka 6 Hodnotiace kritériá modulu  

 
 

Plánované 
vzdelávacie 

výstupy 
 

Demonštratívne 
ukazovatele 

 
Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

 

Dostatočne/prospel 
(potrebuje neustále 

vedenie a 
usmerňovanie) 

Dobre 
(schopnosť 

vykonávať úlohy 
podľa pokynov) 

Výborne 
(schopnosť 

samostatnej a 
tvorivej práce) 
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Príloha 1 

Hodnotiaci formulár modulu pre učiteľa alebo inštruktora/školiteľa na 

pracovisku 

Modul  

Európsky kvalifikačný rámec 
(EKR) 

 

Meno študenta  

Meno a profil hodnotiteľa/-ov  

Dátum modulu/umiestnenia  

 

Hodnotiaca stupnica  - Dostatočne/prospel (potrebuje neustále vedenie 
a usmerňovanie) 

- Dobre (schopnosť vykonávať úlohy podľa 
pokynov) 

- Výborne (schopnosť samostatnej a tvorivej 
práce) 

Hodnotiaca/-e metóda/-y  
 
 
 

Vzdelávacie výstupy  
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Hodnotiace kritériá 

 
 

Plánované 
vzdelávacie 

výstupy 
 

Demonštratívne 
ukazovatele 

 
Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

 

Dostatočne/prospel 
(potrebuje neustále 

vedenie a 
usmerňovanie) 

Dobre 
(schopnosť 

vykonávať úlohy 
podľa pokynov) 

Výborne 
(schopnosť 

samostatnej a 
tvorivej práce) 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Výsledná 
známka 

    

 

Príloha 2 

Hodnotiaci formulár pre sebahodnotenie študenta 

Modul  

Európsky kvalifikačný 
rámec (EKR) 

 

Meno študenta  

Dátum 
modulu/umiestnenia 

 

 

Hodnotiaca stupnica  - Dostatočne/prospel (potrebuje neustále vedenie a 
usmerňovanie) 

- Dobre (schopnosť vykonávať úlohy podľa pokynov) 
- Výborne (schopnosť samostatnej a tvorivej práce) 

Vzdelávacie výstupy  
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Hodnotiace kritériá 

 
 

Plánované 
vzdelávacie 

výstupy 
 

Demonštratívne 
ukazovatele 

 
Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

 

Dostatočne/prospel 
(potrebuje neustále 

vedenie a 
usmerňovanie) 

Dobre 
(schopnosť 

vykonávať úlohy 
podľa pokynov) 

Výborne 
(schopnosť 

samostatnej a 
tvorivej práce) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Výsledná 
známka 

    

 

 

Príloha 3 

Hodnotiaci formulár geografickej mobility (školský a pracovný) 

Modul  

Európsky kvalifikačný 
rámec (EKR) 

 

Meno študenta  

Meno a profil 
hodnotiteľa/-ov 

 

Dátum 
modulu/umiestnenia 

 

 

Hodnotiaca stupnica 
hostiteľskej inštitúcie 

- Dostatočne/prospel (potrebuje neustále vedenie a 
usmerňovanie) 
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- Dobre (schopnosť vykonávať úlohy podľa pokynov) 
- Výborne (schopnosť samostatnej a tvorivej práce) 

Hodnotiaca/-e metóda/-y  
 
 
 

Vzdelávacie výstupy  
 
 
 

 

Hodnotiace kritériá 

 
 
 
 

Plánované 
vzdelávacie 

výstupy 
 

Demonštratívne 
ukazovatele 

 
Úrovne dosiahnutých vzdelávacích 

výstupov 
 

 
Hodnotitelia 

Dostatočne
/prospel 

(potrebuje 
neustále 

vedenie a 
usmerňova

nie) 

Dobre 
(schopnosť 
vykonávať 

úlohy podľa 
pokynov) 

Výborne 
(schopnosť 

samostatnej a 
tvorivej práce) 

Študent Zástupca 
hostiteľsk

ej 
inštitúcie 

Pracovisko 
inštruktor/šk

oliteľ 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

    

Výsledná 
známka 

       

 

Príloha 4  Hodnotiace stupnice a známkovanie v partnerských krajinách 

projektu 

 

1. Bulharsko  
 

Hodnotenie sa v Bulharsku pre stredné školy (EKR 2 – 4) a poskytovateľov OVP pre dospelých 
(EKR 2 – 5) určuje vyhláškou 11 z 1. 9. 2016 na hodnotenie výsledkov učenia.  
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Hodnotenie obsahuje kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ. Hodnotenie je nasledovné: 
Výborný (6) 
Veľmi dobrý (5) 
Dobrý (4) 
Dostatočný (3) 
Nedostatočný (2) 
 
V prípade, že kvantitatívny ukazovateľ nie je celé číslo, je potrebné určiť kvalitatívny ukazovateľ 
takto: 
1. Pre kvantitatívny ukazovateľ od 2,00 do 2,99 je kvalitatívny ukazovateľ nedostatočný 
2. Pre kvantitatívny ukazovateľ od 3,00 do 3,49 je kvalitatívny ukazovateľ dostatočný 
3. Pre kvantitatívny ukazovateľ od 3,50 do 4,49 je kvalitatívny ukazovateľ dobrý 
4. Pre kvantitatívny ukazovateľ od 4,50 do 5,49 je kvalitatívny ukazovateľ veľmi dobrý 
5. Pre kvantitatívny ukazovateľ od 4,50 do 5,49 je kvalitatívny ukazovateľ výborný 
 
Hodnotenie zahŕňa testovanie počas procesu učenia sa a na konci školiaceho modulu/úrovne. 
Môže prebiehať individuálne alebo v skupinách, podľa úloh a obsahu skúšky. 
Skúšky sa týkajú praktických a teoretických vedomostí, zručností a kompetencií.  
Vykonáva sa štátna kvalifikačná skúška na získanie stupňa kvalifikácie (z teórie a praxe v rámci 
danej profesie) a skúška na získanie čiastočnej kvalifikácie.  
Ministerstvo školstva a vedy vypracúva a schvaľuje národné skúšobné programy pre štátne 
kvalifikačné skúšky. Tie zahŕňajú pokyny pre obsah skúšky, zadanie úloh a hodnotiace kritériá. 
Prípravu a organizáciu skúšok musia realizovať rôzne komisie. Tieto komisie sú určené príkazom 
riaditeľa inštitúcie OVP, ktorý obsahuje mená členov, zodpovednosti, miesto a dátum konania 
skúšok a ďalšie dodatočné pokyny. 
Celkové hodnotenie študenta pri záverečnej skúške vychádza z: 

• klasifikácie teoretickej časti skúšky, 

• klasifikácie praktickej časti skúšky.  
 

Pre účely projektu Wellto a koordinovaného prístupu k príprave spoločného kurikula a 

hodnotiaceho štandardu boli zvolené tieto spoločné hodnotiace kritériá:  

- Uspokojivo (potrebuje neustále vedenie a usmerňovanie)  

- Dobre (schopnosť vykonávať úlohy podľa pokynov) 

- Výborne (schopnosť samostatnej a tvorivej práce)  

 

Tieto 3 úrovne sa v Bulharsku pretransformujú na národnej úrovni použitím percentuálnych 

prahových hodnôt takto:  

Hodnotiaca stupnica 
projektu WellTo  

 Bulharská hodnotiaca stupnica 

Výborný 100 % – 86 % 6 – výborný, 
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 85 % – 71 % 5 – veľmi dobrý 

Dobrý 70 % – 56 % 4 – dobrý 

Dostatočne/prospel 55 % – 41 % 3 – dostatočný 

 40 % – 0 % 2 – nedostatočný (neuspel) 
 

 

2. Slovensko 

Na Slovensku sa hodnotenie žiakov na základných a stredných školách (EKR/SKKR 1 – 5) riadi 
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(školský zákon)1. V zmysle ust. 55 zákona sa hodnotenie vykonáva podľa úrovne dosiahnutých 
výsledkov  

- slovného hodnotenia, 
- klasifikácie (známkovania), 
- kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. 

 

 Výsledky žiaka v jednotlivých predmetoch sa hodnotia podľa 5-stupňovej klasifikačnej schémy: 

- 1 – výborný, 
- 2 – chválitebný, 
- 3 – dobrý, 
- 4 – dostatočný, 
- 5 – nedostatočný. 

 
V hodnotení celkového prospechu žiaka 2. až 9. ročníka základnej školy a žiaka strednej školy 
uvedeného na vysvedčení na konci prvého a druhého polroka sa uvádza: 

- prospel s vyznamenaním, 
- prospel veľmi dobre, 
- prospel, 
- neprospel. 

 
Celkové hodnotenie vyjadruje výsledky klasifikácie povinných predmetov žiaka a jeho správanie.  
V posledný deň školského roka sa žiakom vydávajú vysvedčenia, ktoré obsahujú hodnotenie a 
klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.  
 
Klasifikácia žiakov na maturitnej skúške alebo na záverečnej pomaturitnej skúške sa vyjadruje ako 
percento úspešnosti, stupeň prospechu alebo percento úspešnosti s príslušným percentilom. 
 
 Výsledky externej časti maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa 
oznamujú žiakom najneskôr desať dní pred termínom vykonania internej časti maturitnej skúšky. 
 

 
1 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20150901.html 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20150901.html
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 Žiak úspešne absolvoval maturitnú skúšku, ak úspešne absolvoval maturitnú skúšku zo všetkých 
predmetov maturitnej skúšky. 
 

Záverečná skúška  

 
Klasifikácia žiaka pri záverečnej skúške sa vyjadruje stupňom prospechu. 
 

Klasifikáciu písomnej časti záverečnej skúšky, praktickej časti záverečnej skúšky alebo ústnej časti 

záverečnej skúšky schvaľuje skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje o 

záverečnom stupni prospechu predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. V prípade 

záverečnej skúšky žiaka v systéme duálneho vzdelávania (vzdelávanie spojené s praktickou 

výučbou) rozhoduje v prípade rovnosti hlasov hlas zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak 

pripravuje. 

 Celkové hodnotenie študenta pri záverečnej skúške vychádza z: 

- klasifikácie písomnej časti záverečnej skúšky,  

- klasifikácie praktickej časti záverečnej skúšky a  

- klasifikácie ústnej časti záverečnej skúšky. 

  

Pre účely projektu WellTo a koordinovaného prístupu k príprave spoločného kurikula a 

hodnotiaceho štandardu boli zvolené tieto spoločné hodnotiace kritériá:  

- Uspokojivo/prospel (potrebuje neustále vedenie a usmerňovanie)  

- Dobre (schopnosť vykonávať úlohy podľa pokynov) 

- Výborne (schopnosť samostatnej a tvorivej práce)  

Na Slovensku sa tieto 3 úrovne pretransformujú na národnej úrovni použitím percentuálnych 

prahových hodnôt takto:  

Hodnotiaca stupnica 
projektu Wellto  

 Slovenská hodnotiaca stupnica 

Výborne 100 % – 80 % 1 – výborný 

 80 % – 60 % 2 – chválitebný 

Dobre 60 % – 40 % 3 – dobrý 

Dostatočne/prospel 40 % – 20 % 4 – dostatočný 

 20 % – 0 % 5 – nedostatočný 
(neprospel) 
 



    

Tento projekt (č.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto 
publikácia odráža iba názory autora a Komisia nemôže zodpovedať za akékoľvek použitie v nej obsiahnutých 
informácií. 

 

23 

 

3. Lotyšsko 

Zásady a postup hodnotenia získaného vzdelania a odbornej prípravy v Lotyšsku sú stanovené v 

Národnom štandarde odborného stredoškolského vzdelávania a Národnom štandarde 

odborného vzdelávania. V priebehu vzdelávania sa hodnotenia vykonávajú na teoretických a 

praktických hodinách, seminároch, laboratórnych zadaniach, projektových konzultáciách, 

samostatných študijných zadaniach, skúškach alebo testoch z predmetov/kurzov s 10-bodovou 

stupnicou. Pri hodnotení sa používajú rôzne metódy: testy, projektová práca, portfólio, 

individuálna a tímová práca, správy z odbornej praxe. 

Na ukončenie programu odborného stredoškolského vzdelávania musia študenti zložiť 5 

centralizovaných skúšok. Jednou z nich je skúška odbornej kvalifikácie, ktorá je pre programy 

odborného vzdelávania záverečnou skúškou. Úplne posledný kladný stupeň prospechu pri 

skúške odbornej kvalifikácie je 5.  

Ostatné 4 centralizované skúšky sa konajú v súlade s podmienkami akademického 

stredoškolského vzdelávania. 

Systém známkovania 

V Lotyšsku sa výkon študentov hodnotí na základe stupnice prospechu uvedenej nižšie.  V 

desaťbodovom klasifikačnom systéme predstavuje číslo 10 maximálnu známku a číslo 4 

označuje minimálny prah úspešnosti. Úplne posledný kladný stupeň prospechu pri skúške 

odbornej kvalifikácie je 5.  

Stupeň 
prospechu 

Slovné vyjadrenie Popis  

10 Vynikajúci (s 
vyznamenaním) 

Vedomosti študenta sú na oveľa vyššom stupni, 
ako je odhadovaná bežná úroveň. 

 

9 Výborný Vedomosti študenta sú na vyššom stupni, ako je 
odhadovaná bežná úroveň. 
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8 Veľmi dobrý Vedomosti zodpovedajú najvyššej očakávanej 
úrovni. 

 

7 Dobrý 

  

Študent si predmet osvojil do hĺbky a s 
porozumením, napreduje v očakávaných 
medziach, robí však drobné chyby. 

 

6 Takmer dobrý Študent vo všeobecnosti v kurze uspel v 
požadovaných medziach, ale vedomosti skôr iba 
reprodukuje, než ich aktívne využíva, prípadne 
robí podstatnejšie chyby. 

 

5 Dostatočný Udeľuje sa študentom, ktorí napredujú v 
medziach svojich individuálnych schopností, vo 
všeobecnosti nezaostávajú za príslušnou vekovou 
skupinou, ale robia podstatné chyby a fakty skôr 
reprodukujú ako analyzujú. 

 

4 Takmer 
dostatočný 

  

Úplne posledný kladný stupeň prospechu. 
Udeľuje sa študentom, ktorí preukazujú 
maximálnu snahu, ale napriek tomu robia 
závažné chyby a väčšinu relevantného učiva iba 
reprodukujú. 

 

3 – 1 Nedostatočný 
(neprospel) 

Známky rôznych úrovní pre študentov, ktorých 
výsledky sú pod očakávanou úrovňou. 

 

    

 

Národný štandard odborného stredoškolského vzdelávania a Národný štandard odborného 
vzdelávania definujú štyri úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov modulu/predmetu, 
programu a štátnej skúšky: 

Vysoká úroveň učenia sa: stupne vynikajúci – 10, výborný – 9. 

Optimálna úroveň: stupne veľmi dobrý – 8, dobrý – 7, takmer dobrý – 6. 

Priemerná úroveň učenia sa: stupne dostatočný – 5, takmer dostatočný – 4. 

Nízka úroveň učenia sa: stupne slabý – 3, veľmi slabý – 2, veľmi, veľmi slabý – 1. 
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Požiadavky na transformáciu lotyšskej klasifikačnej stupnice zodpovedajúce hodnotiacej 
stupnici použitej v projekte WellTo. 

 

Lotyšské 4 úrovne (na základe 10-bodového 
klasifikačného systému) dosiahnutých 

vzdelávacích výstupov modulu/predmetu, 
programu a štátnej skúšky 

3 úrovne dosiahnutých vzdelávacích 
výstupov na základe hodnotiaceho 
štandardu WellTo 

Priemerná úroveň učenia sa: stupne 
dostatočný – 5, takmer dostatočný – 4. 

 

Dostatočne/prospel 

(potrebuje neustále vedenie a 
usmerňovanie) 

Optimálna úroveň: stupne veľmi dobrý – 8, 
dobrý – 7, takmer dobrý – 6. 

 

Dobrý 

(schopnosť vykonávať úlohy podľa pokynov) 

Vysoká úroveň učenia sa: stupne vynikajúci – 
10, výborný – 9. 

 

Výborný 

(schopnosť samostatnej a tvorivej práce) 

Nízka úroveň učenia sa (nedostatočná): slabá 
– 3, veľmi slabá – 2, veľmi, veľmi slabá – 1. 

 

Nie je popísaná v projekte WellTo 

 

 

4. Slovinsko 

Zákon o odbornom vzdelávaní ustanovuje pravidlá skúšania a hodnotenia na stredných školách. 
Konkrétnejšie ustanovenia sa nachádzajú v Pravidlách hodnotenia na stredných školách daných 
ministrom školstva. Na základe týchto pravidiel si každá škola vypracúva svoje vlastné pravidlá 
hodnotenia. Tieto pravidlá potom prediskutuje zbor učiteľov a finalizuje ich riaditeľ školy. 

Učitelia v rámci inštitúcií vyššieho sekundárneho odborného vzdelávania a vyššieho 
sekundárneho technického vzdelávania hodnotia študentov vo všetkých predmetoch a 
technických moduloch rozvrhu. V rámci praktického výcviku zamestnávatelia hodnotia študentov 
a oznamujú školám stupeň prospechu. V rámci učňovského vzdelávania sa u študentov hodnotia 
ich zručnosti na konci druhého roka. Musia preukázať osvojenie si požadovaných kompetencií v 
súlade s príslušným plánom učňovského vzdelávania. Hodnotenie zostavujú príslušné komory. 
Zamestnávatelia dostávajú spätnú väzbu a usmernenie, ako pokračovať v praktickom výcviku 
učňa. 
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Učitelia hodnotia študentov neformálne s cieľom zistiť, či dosiahli ciele vzdelávania, a to po 
prebratí príslušného učiva a pred písomnou skúškou alebo formálnym hodnotením.  

Učitelia hodnotia študentov ústnymi a písomnými testami, hodnotia písomné, umelecké a iné 
práce, seminárne práce a projekty, výkony, ako aj poskytované služby. 

Vo vzdelávacom programe sú uvedené povinné hodnotiace metódy (písomné, ústne atď.) pre 
jednotlivé predmety alebo technické moduly. Školské pracovné skupiny koordinujú hodnotiace 
kritériá na základe kurikúl pre jednotlivé predmety alebo tzv. katalógov vedomostí. 

Hodnotenie sa zverejňuje. Študenti sa oboznamujú s cieľmi vzdelávania, učebnom obsahu, 
formách a metódach, ako aj o kritériách a časoch hodnotenia. Vedia tiež všetko o učebných 
nástrojoch a pomôckach, ktoré môžu používať. Učitelia počas výučby verejne informujú 
študentov o ich známkach a umožňujú im prezerať si klasifikované písomné skúšky. O 
nahliadnutie do klasifikovaných písomných skúšok môžu požiadať aj rodičia alebo pedagógovia 
študenta pôsobiaci v študentskom domove, v ktorom je študent ubytovaný. 

Hodnotenie vedomostí a výsledný stupeň prospechu z predmetu obvykle poskytuje učiteľ daného 
predmetu. Riaditeľ môže určiť na vykonanie hodnotenia iného učiteľa, ale iba z oprávnených 
dôvodov. Ak učia ten istý predmet dvaja alebo viacerí učitelia, pre cieľ záverečného hodnotenia 
vopred stanovia klasifikačnú stupnicu. Ak nie je možné dohodnúť sa na výslednom stupni 
prospechu, konečné slovo má zbor učiteľov, a to na odporúčanie riaditeľa školy. V rámci 
učňovskej prípravy vypracúvajú hodnotenie učiteľ aj mentor spolu so zamestnávateľom. Keď 
študent splní všetky povinnosti požadované programom, zbor triednych učiteľov stanoví konečný 
vzdelávací výstup na základe odporúčania triedneho učiteľa. 

Študenti dostanú číselné známky a opisné hodnotenie.  
 
Hodnotiaca stupnica: 

 1 (nedostatočný)  
2 (dostatočný)  
3 (dobrý) 
4 (veľmi dobrý) 
5 (výborný) 

Stupne 2 až 5 označujú minimálny prah úspešnosti. 

Študenti, ktorí spĺňajú požiadavky v rámci povinne voliteľných predmetov, záujmovej činnosti, 
ako aj praktického výcviku, sú ohodnotení ako „prospel“ alebo „neprospel“.  

Celkový vzdelávací výstup môže byť dostatočný, dobrý, veľmi dobrý alebo výborný. 
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Školský rok je rozdelený do troch hodnotiacich období. Na konci každého hodnoteného 
obdobia, s výnimkou posledného ročníka, dostanú študenti výpis známok, zistení a splnených 
povinností. Na konci každého roka sa udelí celková známka za dosiahnuté výsledky v závislosti 
od všetkých známok z jednotlivých predmetov a študenti dostanú ročné vysvedčenie. Študenti 
prechádzajú do ďalšieho ročníka, ak úspešne absolvovali všetky predmety a splnili všetky 
ostatné podmienky stanovené v kurikulách. Ak nesplnia všetky povinnosti, dostanú oznámenie 
o dosiahnutom výsledku. Na konci školského roka môžu žiaci opakovať skúšky najviac z troch 
predmetov, v ktorých neprospeli. 

Ďalšou hodnotiacou metódou vo vyššom sekundárnom vzdelávaní sú záverečné skúšky: 

• testujúce vedomosti alebo talent, 
• z konkrétnych predmetov, 
• doplňujúce skúšky a 
• opravné skúšky. 

Študenti stredných škôl sa môžu rozhodnúť, či chcú absolvovať: 

• skúšky špecifických vedomostí alebo talentové skúšky pre splnenie špecifických 
vstupných požiadaviek (talent alebo schopnosti); 

• predmetové skúšky  s cieľom (výnimočne) zrýchlene vylepšiť výslednú známku z 
predmetu alebo sa prihlásiť do iného vzdelávacieho programu; 

• doplňujúce skúšky na získanie známky alebo dostačujúcich známok z konkrétneho 
predmetu alebo 

• opakovanie skúšky na konci programu z dôvodu opravy negatívnej známky z predmetu. 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

Vyššie sekundárne technické vzdelanie 

Na konci vyššieho sekundárneho technického vzdelávania študenti absolvujú odbornú maturitu 
a ak ju absolvujú úspešne, získajú vysvedčenie o odbornej maturite. Ukončenie vzdelávacieho 
programu sa riadi zákonom o maturitných skúškach a predpismi ministra o odbornej maturite. 
Vzdelávacie dokumenty sa riadia dvoma nástrojmi ministra: pravidlami školskej dokumentácie vo 
vyššom sekundárnom vzdelávaní a pravidlami pre formuláre úradných dokumentov vo vyššom 
sekundárnom vzdelávaní. 

Študenti absolvujú odbornú maturitu pred školskou skúšobnou komisiou. V komisii sú učitelia a 
môžu tam byť aj externí odborníci na odporúčanie príslušných komôr alebo zastupiteľského 
odborového zväzu.  

Odborná maturita je záverečná skúška skladajúca sa z dvoch častí: 
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• povinnej písomnej a ústnej skúšky z hlavného predmetu slovinčina (prípadne taliančina v etnicky 
zmiešanej oblasti slovinskej časti Istrie alebo maďarčina v etnicky zmiešanej oblasti Prekmurje) a 
písomnej a ústnej skúšky z hlavného odborného predmetu; a 

• voliteľnej písomnej a ústnej skúšky z hlavného predmetu cudzí jazyk alebo matematika a 
seminárnej práce alebo produktu alebo služby s obhajobou (dôkaz odbornej spôsobilosti). 

Stupnica hodnotenia prospechu študentov v odbornej maturite: 

• známka 1 (nedostatočný) 
• 2 (dostatočný) 
• 3 (dobrý) 
• 4 (veľmi dobrý) a  
• 5 (výborný) 

Známka 1 znamená, že študent neprospel; ďalšie známky označujú úspešný prospech. 

Klasifikačná stupnica pre skúšky vyššej úrovne náročnosti je prevedená na známky od 1 do 8. 

Minister školstva nominuje na koordináciu odbornej maturity Národnú komisiu pre odbornú 
maturitu. Na všetkých školách maturitu spravuje Školská komisia pre odbornú maturitu, pričom 
predsedom komisie je riaditeľ školy. Technickú a odbornú podporu pri vypracovávaní skúšobných 
materiálov poskytuje Národné centrum pre skúšania.  

Študenti, ktorí dostanú známky označujúce úspešný prospech vo všetkých skúškach odbornej 
maturity, dostanú vysvedčenie o odbornej maturitnej skúške. Toto vysvedčenie ich oprávňuje 
uchádzať sa o programy vyššieho odborného vzdelávania a programy vyššieho odborného 
vzdelávania s kratším cyklom. Študenti sa tiež môžu uchádzať o určité univerzitné programy, ale 
iba ak absolvovali a úspešne zložili doplnkovú skúšku z jedného povinného predmetu všeobecnej 
maturity. 

 

Vyššie sekundárne odborné vzdelanie  

Na konci programu študenti absolvujú záverečnú skúšku a ak ju úspešne zložia, dostanú 
vysvedčenie o záverečnej skúške. Ukončenie vzdelávacieho programu sa riadi ministerskými 
pravidlami o záverečných skúškach. Všetky školy majú zavedené vlastné pravidlá ustanovené 
riaditeľom školy, čomu predchádza vyjadrenie stanoviska zborom učiteľov danej školy. 
Vzdelávacie dokumenty sa riadia dvoma nástrojmi ministra: pravidlami školskej dokumentácie vo 
vyššom sekundárnom vzdelávaní (sl) a pravidlami pre formuláre úradných dokumentov vo 
vyššom sekundárnom vzdelávaní (sl). 

Študenti absolvujú záverečnú skúšku pred školskou skúšobnou komisiou. V komisii sú učitelia a 
môžu tam byť aj externí odborníci na odporúčanie príslušných komôr alebo zastupiteľského 

https://www.ric.si/vocational_matura/who_is_who/
https://www.ric.si/vocational_matura/who_is_who/
https://www.ric.si/vocational_matura/who_is_who/
https://www.ric.si/?lng=eng
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2182
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9039
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odborového zväzu. Minister školstva nominuje Národnú komisiu pre záverečné skúšky, ktorá 
koordinuje organizáciu a realizáciu skúšky. Technickú podporu a administratívnu stránku 
zabezpečuje Národné centrum pre skúšania. 

Vyššie sekundárne odborné vzdelanie  

Na konci programu študenti absolvujú záverečnú skúšku skladajúcu sa z dvoch častí: 

• ústnej a písomnej skúšky v slovinčine (prípadne v taliančine v etnicky zmiešanej oblasti 
slovinskej časti Istrie alebo v maďarčine v etnicky zmiešanej oblasti Prekmurje); a 

• a produktu a ústnej obhajoby alebo služby a ústnej obhajoby. 

Stupnica hodnotenia prospechu študentov v odbornej maturite: 

• stupeň 1 (neprospel) a 
• 2 až 5 (prospel).  

Vysvedčenie o záverečnej skúške dostanú iba študenti, ktorí úspešne prospeli v oboch častiach. 
Toto vysvedčenie ich oprávňuje uchádzať sa o programy vyššieho odborno-technického 
vzdelávania a po niekoľkých rokoch praktických pracovných skúseností majú možnosť 
absolvovať skúšku pre remeselných majstrov. 

 

WellTo 

Pre účely projektu Wellto a koordinovaného prístupu k príprave spoločného kurikula a 

hodnotiaceho štandardu boli zvolené tieto spoločné hodnotiace kritériá:  

- Uspokojivo (potrebuje neustále vedenie a usmerňovanie),  

- Dobre (schopnosť vykonávať úlohy podľa pokynov), 

- Výborne (schopnosť samostatnej a tvorivej práce).  

Tieto 3 úrovne sa v Slovinsku pretransformujú na národnej úrovni použitím percentuálnych 

prahových hodnôt takto:  

Hodnotiaca stupnica 
projektu WellTo  

 Slovinská hodnotiaca stupnica 

Výborný 100 % – 90 % 5 – výborný 
 90 % – 75 % 4 – veľmi dobrý 
Dobrý 75 % – 60 % 3 – dobrý 
Dostatočne/prospel 60 % – 50 % 2 – dostatočný 
 50 % – 0 % 1 – nedostatočný 

(neprospel) 

https://www.ric.si/?lng=eng
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Príloha 5. Spoločné hodnotiace kritériá pre pozíciu správcu wellness centra (5 
modulov) Pozrite samostatný dokument. 
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