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Smernica o oceňovaní žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline 
  

Článok  1 

Úvodné ustanovenia 

 

    Vedenie školy v spolupráci s Rodičovským združením  pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline 

touto smernicou definujú druhy, podmienky a pravidlá pre  oceňovanie žiakov školy  

udeľované na konci školského roka.  

 

Článok  2 

Druhy ocenení 

 

1.  Na konci školského roku sa udeľujú tieto ocenenia:  

a) ročníkové 

 za výchovno-vzdelávacie výsledky 

 za mimoriadne úspechy v mimoškolskej činnosti 

 skokan roka 

b)  za štvorročné študijné obdobie (pre žiakov  maturitného ročníka) 

 

2. Podmienkou získania ktoréhokoľvek ocenenia uvedeného v tejto smernici je, že žiak 

nemá v priebehu príslušného školského roka, resp. počas 4-ročného štúdia žiadne 

výchovné opatrenie, zníženú známku zo správania, ani neospravedlnenú absenciu. 

 

Článok  3 

Ročníkové ocenenie – kritéria, návrhy, schvaľovanie, odmeňovanie  

 

1. Ročníkové ocenenie za  výchovno-vzdelávacie výsledky sa udeľuje žiakom, ktorí 

spĺňajú uvedené kritérium v jednotlivých kategóriách: 

 

a)  Pochvala riaditeľom školy s finančnou odmenou 30 € (Študent roka) 

 študijný priemer 1,00 v obidvoch polrokoch príslušného školského roka    

 

b) Pochvala riaditeľom školy s finančnou odmenou 20 € 

 študijný priemer do 1,50 v rátane  v obidvoch polrokoch príslušného školského 

roka   (žiak nesmie byť ani v jednom polroku príslušného šk. roka klasifikovaný 

známkou dobrý, dostatočný, nedostatočný) 

 

c) Skokan roka  

1. Ocenenie  Skokan roka získajú žiaci gymnázia, ktorí si výrazne zlepšia študijný 

priemer  od 1.polroku ku koncu daného školského roka (t.j.  minimálne  o  hodnotu 

0,5 ), a nebudú na konci školského roka klasifikovaní známkou dostatočný, resp. 

nedostatočný zo žiadneho vyučovacieho predmetu a nebudú im v priebehu školského 

roku udelené výchovné opatrenia ani nebudú mať zníženú známku zo správania. Na 

konci školského roka sa na základe prospechu vytvorí poradie zo žiakov, ktorí spĺňajú 

uvedené kritérium (t.j. od žiaka s najvyššou hodnotou zlepšeného prospechu po žiaka, 

ktorí si polepšil prospech o hodnotu 0,5). Ocenení finančnou odmenou budú prví 10. 
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žiaci vo vytvorenom poradí. Získanie tohto ocenenia je spojené s finančnou 

odmenou 20 eur. Ostatným žiakom bude navrhnutá pochvala od riaditeľa školy. 

2. Nominácie na získanie ocenenia predkladajú triedni učitelia na pretlači po konzultácii 

s ostatnými pedagogickými zamestnancami v termíne uvedenom v Pokynoch pre 

uzatváranie klasifikácie, dochádzky a správania za príslušný školský rok aj so 

zdôvodnením.  

3. Návrhy ocenení budú prerokované pedagogickou radou na hodnotiacej porade na 

konci školského roka a odporučené riaditeľovi školy na schválenie. 

4. Odovzdanie ocenení riaditeľom školy, resp. ocenenie Skokan roka sa bude realizovať 

počas vyhodnotenia príslušného školského roka.  

5. V prípade, že nikto zo študentov v príslušnom školskom roku nesplní uvedené kritériá 

na získanie ocenenia, ročníkové ocenenie riaditeľ školy neudelí.  

  

 

Článok 4 

Ročníkové ocenenia za  mimoriadne úspechy 

 

1. Ročníkové ocenenia za  mimoriadne úspechy v mimoškolskej činnosti sa udelí 

žiakom, ktorí spĺňajú  min. jedno z uvedených kritérií: 

( v prípade splnenia dvoch a viacerých  kritérií sa uprednostní jedno ocenenie s vyššou 

finančnou odmenou)  

 

a) Pochvala riaditeľom školy s finančnou odmenou 30 € 

 1.-3. miesto v medzinárodných kolách predmetových olympiád, postupových 

súťaží podporovaných MŠVVaŠ SR a v športe jednotlivcov 

 

b) Pochvala riaditeľom školy s finančnou odmenou 20 € 

 1.-3. miesto v krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád, 

postupových súťaží podporovaných MŠVVaŠ SR a v  športe jednotlivcov 

 

c) Pochvala riaditeľom školy s finančnou odmenou 10 € 

 1.-3. miesto v regionálnych (okresných) kolách postupových súťaží a v 

kolektívnych športoch 

 1.-3. miesto v súťažiach organizovanými inými subjektmi 

 aktívna participácia v rámci medzinárodného projektu školy 

 

d) Pochvala riaditeľom školy s finančnou odmenou 20 € 

 sociálny (humánny) čin 

 dobrovoľnícka činnosť v mimovyučovacom čase (viď príloha č.1) 

 

2. Nominácie na získanie ocenenia predkladajú triedni učitelia na pretlači po konzultácii 

s ostatnými pedagogickými zamestnancami v termíne uvedenom v Pokynoch pre 

uzatváranie klasifikácie, dochádzky a správania za príslušný školský rok aj so 

zdôvodnením.  

3. Návrhy ocenení budú prerokované pedagogickou radou na hodnotiacej porade na 

konci školského roka a odporučené riaditeľovi školy na schválenie. 

4. Odovzdanie ocenení za mimoriadne úspechy bude realizovaná počas vyhodnotenia 

príslušného školského roka.  
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5. V prípade, že nikto zo žiakov v príslušnom školskom roku nesplní uvedené kritériá na 

získanie ocenenia, ročníkové ocenenie riaditeľ školy neudelí.  

 

Článok 5 

 

Ocenenia za štvorročné študijné obdobie (pre žiakov  maturitného ročníka) 

 

1. Pochvala riaditeľom školy s finančnou čiastkou 50 € - Najlepší absolvent 

Gymnázia Hlinská 

          

           Ocenenie Najlepší absolvent/absolventi Gymnázia Hlinská sa udelí žiakovi /žiakom 4.  

           ročníka, ktorí spĺňajú minimálne dve z uvedených kritérií: 

 prospech 1,00 vo všetkých klasifikačných obdobiach počas celého 4-ročného 

štúdia 

 hodnotenie na maturitnej skúške –  žiak dosiahne v externej forme MS 

z povinných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk – v každom 

predmete samostatne)  vo  všetkých jej častiach úspešnosť   80 % a viac 

 úspešná reprezentácia školy (1.,2.,3. miesto) v celoslovenskom kole predmetových 

olympiád, postupových súťaží podporovaných MŠVVaŠ SR, súťaže v športe 

jednotlivcov 

 reprezentácia školy v medzinárodnom kole predmetových olympiád,  

          postupových súťaží podporovaných MŠVVaŠ SR alebo  v športe  jednotlivcov 

 humánny čin alebo dobrovoľnícka aktivita v mimo vyučovacom čase (viď príloha 

č.1) 

 

 

2. Pochvala riaditeľkou školy s finančnou čiastkou 25 € 

 

Ocenenie sa udelí žiakom 4. ročníka, ktorí spĺňajú minimálne dve z uvedených kritérií:  

 prospech do 1,3 vo všetkých klasifikačných obdobiach počas celého 4-ročného 

štúdia 

 hodnotenie na maturitnej skúške –  žiak dosiahne v externej forme MS 

z povinných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk – v každom 

predmete samostatne)  vo  všetkých jej častiach úspešnosť  75 % a viac 

 prospech do 1,5 vo všetkých klasifikačných obdobiach počas celého 4-ročného   

      štúdia a  reprezentácia školy v krajskom alebo celoslovenskom kole predmetových  

      olympiád, postupových súťaží podporovaných MŠVVaŠ SR, v športe jednotlivcov  

 reprezentácia školy v celoslovenskom (min. úspešný riešiteľ) alebo krajskom kole 

(1.,2.,.3. miesto)  predmetových olympiád a postupových súťaží vedomostného a 

športového charakteru podporovaných MŠVVaŠ SR  

 

3. Pochvala riaditeľkou školy s finančnou čiastkou 15 € 

 

Ocenenie sa udelí žiakom 4. ročníka, ktorí spĺňajú minimálne jedno z uvedených 

kritérií:  

 prospech do 2,00 vo všetkých klasifikačných obdobiach počas celého 4-ročného 

štúdia a reprezentácia školy v krajskom alebo celoslovenskom kole  

predmetových olympiád, postupových súťaží podporovaných MŠVVaŠ SR v 

športe jednotlivcov  
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 prospech do 1,5 vo všetkých klasifikačných obdobiach počas celého 4-ročného 

štúdia a významné aktivity v rámci školy (v Žiackej školskej rade, príprava 

a realizácia kultúrno-spoločenských akcií školy, aktívna účasť 

v medzinárodných  projektoch školy, moderovanie, ozvučovanie celoškolských 

akcií a pod.) 

 viacnásobná reprezentácia školy v celoslovenskom alebo krajskom kole  

predmetových olympiád, postupových súťaží podporovaných MŠVVaŠ SR, v 

športe jednotlivcov 

 1.,2. alebo 3. miesto v celoslovenskom kole súťaží v kolektívnych športoch 

podporovaných MŠVVaŠ SR 

 

4. Čestné uznanie 

 

Ocenenie sa udelí žiakom 4. ročníka, ktorí spĺňajú minimálne jedno z uvedených 

kritérií:  

 

 významné aktivity v rámci školy počas celého štúdia (v Žiackej školskej rade, 

príprava a realizácia  školských akcií, účasť v medzinárodných  projektoch 

školy, moderovanie, ozvučovanie celoškolských akcií a pod.) 

 viacnásobná reprezentácia školy v súťažiach vedomostného alebo športového 

charakteru v rámci kraja počas celého štúdia 

 

 

5. Nominácie na získanie ocenenia predkladajú triedni učitelia na pretlači po konzultácii 

s ostatnými pedagogickými zamestnancami v termíne do záverečnej hodnotiacej  

porady žiakov štvrtého ročníka príslušného školského roku  aj s zdôvodnením.  

6. Návrhy ocenení budú prerokované pedagogickou radou a odporučené riaditeľovi školy 

na schválenie. 

7. Odovzdanie ocenení sa bude realizovať pri odovzdávaní maturitných vysvedčení na 

Absolventskej slávnosti školy.  

8. V prípade, že nikto zo študentov v príslušnom školskom roku nesplní uvedené kritériá 

na získanie ocenenia, ocenenia za štvorročné obdobie riaditeľ školy neudelí.  

 

 

Článok 6 

Financovanie 

 

1. Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline prispieva na oceňovanie 

žiakov finančnými prostriedkami. Vedenie Gymnázia Hlinská 29 v Žiline  predkladá 

návrh na čerpanie  rozpočtu z RZ určených na oceňovanie žiakov  do 30. septembra 

príslušného školského roka, na základe priemeru čerpania finančných prostriedkov za 

posledné dva školské roky. 

 

2. Čerpanie rozpočtu z RZ určených na oceňovanie žiakov  sa v priebehu príslušného 

školského roka aktualizuje v závislosti od dosiahnutých výsledkov žiakov v danom 

roku. 
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3. Zástupca riaditeľa školy predloží do 31.08. príslušného školského roka Výboru RZ  

Vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z RZ, súčasťou ktorého  je  aj čerpanie 

finančných prostriedkov určených na oceňovanie žiakov. 

 

 

Článok č. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. S uvedenou smernicou budú pravidelne oboznamovaní všetci žiaci na začiatku 

príslušného školského roku prostredníctvom triedneho učiteľa. 

 

2. Smernica o oceňovaní žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline č. 2/2017 platí pre 

všetkých pedagogických  zamestnancov  a žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline.  

 

3. Smernica č. 2/2017 bola prerokovaná na zasadnutí Rady rodičovského združenia dňa 

8.júna 2017. 

 

4. Smernica č. 2/2017 bola prerokovaná a schválená na pracovnej porade dňa 20.02. 

2017 

 

5. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu riaditeľkou školy s účinnosťou od 

01.09.2017. 

 

6. Touto smernicou sa rušia  Kritériá pri udeľovaní ocenení žiakom zo dňa 10.09.2015. 

 

 

 

V Žiline, dňa 24.06.2017                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymza.sk/gymza/skola/rodicia/2015_16/Krit%C3%A9riaz%20na%20oce%C5%88ovanie%20%C5%BEiakov.pdf
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                                                                                                                                    Príloha č.1 

 

Definovanie pojmu sociálny (humánny) čin: 

 

Sociálny (humánny) čin  - humánne správanie, charitatívna činnosť a pomoc ľuďom, ktorí sa 

ocitli v nepriaznivej životnej situácií, napríklad  

– pomoc pri záchrane života, 

- pomoc rodine pri starostlivosti o ťažko postihnutého člena rodiny,  

- pomoc v krízových centrách, v zariadeniach sociálnych služieb,  

- pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľstva (zo sociálne znevýhodneného prostredia) 

- pomoc pri úprave okolia 

- charitatívna a dobrovoľnícka činnosť činnosť  

 

 

 

Podmienkou získania ocenenia je  splnenie nasledovných kritérií: 

- čin sa udial v mimovyučovacom čase 

- vytvára pozitívny príklad medzi rovesníkmi 

- počas príslušného školského roka žiak nemá udelené žiadne výchovné opatrenie ani 

zníženú známku zo správania, resp. neospravedlnené hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 


