
 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 

ktorým sa mení  a upravuje článok 3 Postup pri hodnotení a klasifikácii predmetu odborná 
prax (PRX) v študijných odboroch, v ktorých žiaci realizujú ročníkové práce a PČOZ MS formou 
obhajoby vlastného projektu, hodnotení ročníkových prác PRX,  prílohy č. 1 Vnútorný predpis 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov Školského poriadku Strednej odbornej školy dopravnej v 
Žiline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť: od 01. 09. 2021 



                                                                                                                      

Článok 3 

Postup pri hodnotení a klasifikácii predmetu odborná prax (PRX) v študijných 
odboroch, v ktorých žiaci realizujú ročníkové práce a PČOZ MS formou 
obhajoby vlastného projektu, hodnotení ročníkových prác PRX 

Každý žiak je povinný odovzdať prácu v stanovenom vopred oznámenom termíne pre príslušný 
školský rok v 1. a 2. polroku (v 2. polroku v hrebeňovej väzbe). 

Žiak je povinný nasledujúci deň po absolvovaní odbornej praxe v podniku predložiť potvrdenie 
o absolvovaní PRX učiteľovi odbornej praxe. V prípade, ak žiak v stanovenom termíne 
neodovzdá uvedené potvrdenie, bude to považované za porušenie školského poriadku. 

Žiak je povinný ku klasifikácii predmetu odborná prax (PRX) za 1. a 2. polrok príslušného 
školského roka odovzdať potrebnú dokumentáciu (dochádzkový list, ročníkovú prácu) 
v stanovenom termíne. 

V prípade, ak sa pri hodnotení ročníkovej práce z PRX, resp. práce v rámci PČOZ MS (obhajoba 
vlastného projektu) zistí, že práca má charakter plagiátu, žiak bude z predmetu PRX 
klasifikovaný známkou nedostatočný. 

Klasifikácia predmetu PRX v 1. polroku (III. a IV. ročník študijných odborov, v ktorých žiaci 
realizujú ročníkové práce a PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu, I. a II. ročník 
nadstavbového štúdia študijných odborov, v ktorých žiaci realizujú ročníkové práce a PČOZ 
MS formou obhajoby vlastného projektu) 

1. Žiak, ktorý odovzdá ročníkovú prácu, resp. prácu pre PČOZ MS zo subjektívnych dôvodov 
po stanovenom termíne (max. do 7 kalendárnych dní), bude z predmetu PRX klasifikovaný 
nasledovne: 

 • formálna stránka práce bude hodnotená známkou nedostatočný; 

 • obsahová stránka práce (teoretická časť) bude hodnotená tak, že určená známka podľa 
správnosti vypracovania zadania sa zníži o jeden stupeň; 

 • pri záverečnej klasifikácii predmetu PRX sa zohľadní aj priebežné hodnotenie z podniku 
(prípadne hodnotenie zadanej úlohy počas dištančného vyučovania) – pri 
dvojtýždňovom intervale má každá známka váhu 0,2; pri týždňovom intervale má každá 
známka váhu 0,1. 

Príklad: 

Vyučujúci reálne ohodnotí neskoro odovzdanú prácu takto: formálna stránka 3, obsahová 
stránka 2, hodnotenie z podniku za polrok 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Klasifikácia sa uskutoční 
nasledovne: formálna stránka 5 (váha 1,0), obsahová stránka 3 (váha 2,0), hodnotenie 
z podniku 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 (každá známka s váhou 0,2) – výsledná známka z PRX: 3,20 (vážený 
aritmetický priemer). 



 

2. Žiak, ktorý vôbec neodovzdá ročníkovú prácu, resp. prácu pre PČOZ MS, alebo ju odovzdá 
po siedmych kalendárnych dňoch od stanoveného termínu, bude z predmetu PRX 
klasifikovaný nasledovne: 

 • práca po formálnej aj obsahovej stránke (teoretická časť) bude hodnotená známkou 
nedostatočný; 

 • hodnotenie z podniku sa nezohľadní; 

 • žiak bude klasifikovaný z predmetu PRX známkou nedostatočný. 

 

Klasifikácia predmetu PRX v 2. polroku (III. a IV. ročník študijných odborov, v ktorých žiaci 
realizujú ročníkové práce a PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu, I. ročník 
nadstavbového štúdia študijných odborov, v ktorých žiaci realizujú ročníkové práce) 

1. Žiak, ktorý odovzdá ročníkovú prácu zo subjektívnych dôvodov po stanovenom termíne 
(max. do 7 kalendárnych dní), bude z predmetu PRX klasifikovaný nasledovne: 

 • formálna stránka práce bude hodnotená známkou nedostatočný; 

 • obsahová stránka práce (teoretická i praktická časť) bude hodnotená tak, že určená 
známka podľa správnosti vypracovania zadania sa zníži o jeden stupeň; 

 • pri záverečnej klasifikácii predmetu PRX sa zohľadní aj priebežné hodnotenie z podniku 
(prípadne hodnotenie zadanej úlohy počas dištančného vyučovania) – pri 
dvojtýždňovom intervale má každá známka váhu 0,2; pri týždňovom intervale má každá 
známka váhu 0,1. 

2. Žiak, ktorý vôbec neodovzdá ročníkovú prácu, alebo ju odovzdá po siedmych kalendárnych 
dňoch od stanoveného termínu, bude z predmetu PRX klasifikovaný nasledovne: 

 • práca po formálnej aj obsahovej stránke (teoretická časť) bude hodnotená známkou 
nedostatočný; 

 • hodnotenie z podniku sa nezohľadní; 

 • žiak bude klasifikovaný z predmetu PRX známkou nedostatočný. 

 

Klasifikácia predmetu PRX v 2. polroku (IV. ročník študijných odborov, v ktorých žiaci 
realizujú PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu, II. ročník nadstavbového štúdia 
študijných odborov, v ktorých žiaci realizujú PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu) 

1. Žiak, ktorý nedodržal termín odovzdania práce, resp. neodovzdal prácu vôbec a zúčastní 
sa obhajoby PČOZ MS s tým, že jeho predložená práca pri obhajobe po formálnej a 
obsahovej stránke (teoretická a praktická časť) bude klasifikovaná na  



                                                                                                              
 
základe kritérií celkovou známkou lepšou ako nedostatočný – bude z predmetu odborná 
prax klasifikovaný tak, že sa zohľadní priebežné hodnotenie z podniku. To znamená, že do 
predmetu odborná prax sa uvedú štyri nedostatočné (ako postih za nedodržanie termínu 
pre odovzdanie práce v stanovenom termíne) a k tomu sa doplní priebežné hodnotenie z 
podniku (prípadne hodnotenie zadanej úlohy počas dištančného vyučovania) – pri 
dvojtýždňovom intervale má každá známka váhu 0,2; pri týždňovom intervale má každá 
známka váhu 0,1. 

2. Žiak, ktorý nedodržal termín odovzdania práce, resp. neodovzdal prácu vôbec a zúčastní sa 
obhajoby PČOZ MS s tým, že jeho predložená práca pri obhajobe po formálnej a obsahovej 
stránke (teoretická a praktická časť) je klasifikovaná na základe kritérií celkovou známkou 
nedostatočný. Žiak bude z predmetu odborná prax klasifikovaný tak, že sa nezohľadní 
priebežné hodnotenie z podniku. To znamená, že do predmetu odborná prax sa uvedú štyri 
nedostatočné. Výsledná známka z odbornej praxe je nedostatočný. Žiak bude konať 
komisionálne skúšky v auguste príslušného školského roka. 

3. Do hodnotenia práce pre predmet odborná prax sa nezapočítava hodnotenie za 
prezentáciu v rámci obhajoby vlastného projektu PČOZ MS. 

4. Žiak, ktorý neodovzdal prácu a nezúčastní sa obhajoby PČOZ MS bude klasifikovaný 
z predmetu odborná prax známkou nedostatočný. 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie ročníkovej práce pre študijné odbory, v ktorých žiaci v rámci 
PRX realizujú ročníkové práce a PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu: 

a) formálna úprava práce (15 bodov) 

skúmaný faktor počet bodov 

okraje 1 – 0,5 – 0 
typ a veľkosť písma 1 – 0,5 – 0 
riadkovanie 1 – 0,5 – 0 
úprava do bloku 1 – 0,5 – 0 
text v odsekoch 1 – 0,5 – 0 
odsadenie odsekov 0,5 – 0 
názvy a číslovanie kapitol 1 – 0,5 – 0 
umiestnenie novej kapitoly 0,5 – 0 
číslovanie strán 1 – 0,5 – 0 
umiestnenie čísla strany 0,5 – 0 
rozsah práce 1 – 0 
použitie 1. os. mn. čísla 0,5 – 0 
titulný list (+ obal v 2. polroku) 1 – 0,5 – 0 
čestné vyhlásenie 1 – 0 
obsah 1 – 0,5 – 0 
úvod (+ záver v 2. polroku) 1 – 0,5 – 0 
zoznam literatúry 1 – 0,5 – 0 



 
 
Hodnotenie:  
                                                         počet bodov známka s váhou 
  1,0 (obidva polroky) 

 15 – 13 1 
 12 – 11 2 
 10 – 8 3 
 7 – 6 4 
 5 – 0 5 

 

 

b) obsahová úroveň práce (15 bodov) 

počet kritériá hodnotenia obsahovej a odbornej úrovne známka s váhou 
bodov teoretickej časti práce 2,0 (1. polrok) 
  1,0 (2. polrok) 

15 – 13 žiak spracoval teoretické odborné poznatky, fakty 1 
 a zákonitosti obsahovo presne, celistvo a logicky správne 
 v práci boli zapracované všetky body podľa zadania témy 

12 – 11 žiak spracoval teoretické odborné poznatky, fakty 2 
 a zákonitosti v podstate obsahovo presne, celistvo a logicky 
 správne, v práci boli zapracované všetky body podľa 
 zadania témy 

10 – 8 žiak spracoval teoretické odborné poznatky, fakty 3 
 a zákonitosti obsahovo celistvo však s nepresnosťami 
 a chybami, v logickom postupe spracovania mal nedostatky, 
 v práci neboli zapracované všetky body podľa zadania témy 

7 – 6 žiak spracoval teoretické odborné poznatky, fakty 4 
 a zákonitosti obsahovo neúplne, s väčšími nepresnosťami 
 a chybami, v logickom postupe spracovania mal nedostatky, 
 v práci neboli zapracované všetky body podľa zadania témy 

5 – 0 žiak spracoval teoretické odborné poznatky, fakty 5  
 a zákonitosti obsahovo neúplne, so závažnými nepresnosťami 
 a chybami, v logickom postupe spracovania mal nedostatky, 
 v práci neboli  spracované všetky body podľa zadania témy 

 

 

 



                                                                                                                          

c) praktické výstupy práce (15 bodov) 

počet kritériá hodnotenia kvality praktických výstupov známka s váhou 
bodov práce 2,0 (2. polrok) 

15 – 13 žiak vypracoval praktické výstupy celistvo, vecne a logicky 1 
 správne 

12 – 11 žiak vypracoval praktické výstupy celistvo, vecne 2 
 s nepodstatnými chybami, logicky správne 

10 – 8 žiak vypracoval praktické výstupy celistvo, vecne s menej 3 
 závažnými nedostatkami a logickými chybami 

7 – 6 žiak vypracoval praktické výstupy neúplne, vecne a logicky 4 
 s nedostatkami 

5 – 0 žiak vypracoval praktické výstupy neúplne, vecne a logicky 5 
 so závažnými nedostatkami 


