
Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu predmetov 

Výtvarná výchova 

 

Tento predmet má svoje:  

 špecifiká 

 ťažiská 

 kritéria 

 ročníkové kompetencie  

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti 

- otvorenosť voči experimentovaniu 

- cieľavedomosť riešení 

- záujem z aspektu edukačných úloh 

schopnosť spolupracovať, zaujímať stanoviská k výsledkom 

- priebeh získavania zručností /technické, formálne, mentálne 

spôsobilosti, vnímanie, prežívanie, schopnosť analyzovať, 

syntetizovať, interpretovať zážitky 

- priebeh získavania vedomostí, pochopenie diela a interpretovanie 

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov 

- spôsob realizácie výsledného artefaktu 

Poznámka: Jednotlivé kritériá zvažuje pedagóg podľa individuálnych 

daností žiaka /žiaci so ŠVVP/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS KRITÉRIÍ HODNOTENIA 

VÝBORNÝ = žiak na vynikajúcej úrovni spĺňa predchádzajúce kritéria v bodoch 

1. Žiak je iniciatívny, tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné 

nápady so zreteľom na edukačný cieľ, je otvorený voči novým podnetom. 

2. Žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje  vkus, názor, spolupráca, 

individualita z oblasti vizuálnej kultúry. 

3. Žiak ovláda zručností / technické, materiálové, nástrojové / podľa 

požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni. 



4. Žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na úrovni 

vnímania, prežívania, fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných 

koncepcií. 

5. Žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, 

činnosti a ich výsledky. 

6. Žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry, o štýloch, 

ťažiskových obdobiach, nosných umelcoch a médiách. 

7. Žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči 

tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných. 

8. Žiak realizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. 

9. Žiak dokáže reagovať na podnet, vie sa zamyslieť a definovať si, čo chce 

docieliť. Vie pracovať s chybou. Vie žiadať o pomoc a je schopný 

akceptovať odlišný názor, zhodnotiť vlastný výkon, odprezentovať 

vlastnú prácu. 

CHVÁLITEBNÝ je hodnotený, ak žiak spĺňa kritéria 1.stupňa hodnotenia,  

ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. 

DOBRÝ – žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, 

tvorivosť, tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové 

vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 

DOSTATOČNÝ – žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného 

vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 

NEDOSTATOČNÝ – žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o výtvarné aktivity, 

neguje vyučovací proces, nespolupracuje, neprijíma podnety, nepretvára do 

výtvarnej podoby edukačné ciele a momenty. Tento stupeň hodnotenia sa 

neodporúča a je na zváženie len vo výnimočných prípadoch. 

Je potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy deti zo zaostalého sociálneho prostredia, ako aj 

integrovaných detí s dyslexiou, dyspinxiou a zdravotným oslabením, či v kombinácií porúch. 

 

V predmete Výtvarná výchova a v predmete Umenie a kultúra sa 

uplatňuje mimo známok i iné hodnotenie: 

slovné – analytické, analyticko-syntetické, holistické, sumatívne 

hodnotenie bodové,  

hodnotenie percentuálne,  

hodnotenie znakom, ako a-absolvoval, n-neabsolvoval,  



+ aktívny, - pasívny 

použitie formy rubrika 

Afektívna doména C, ak žiak v prezentácii hodnotí svoju činnosť 

a výsledný produkt. Učiteľ hodnotí, či sa jeho hodnotenie opiera 

o relevantné fakty. 

 

 

Poznámky: 

Ťažiskom je samotný proces. Finálna tvorba nemusí byť vždy hodnotená, ak sa 

jedná napr. o prípravný  náčrt, cvičenie, experimentovanie, doplnkové a rozširujúce 

námety, postrehy, schémy, a pod. 

Nepoužitie známok / formatívne hodnotenie/ je rovnako silná didaktická metóda ako 

sumatívne hodnotenie, ak sú tieto metódy v správnej vzájomnej interakcii. 

Samotné spriemerovanie známok v konečnom-záverečnom hodnotení sa 

neodporúča, i keď edukačný softvér je často takto v školách nastavený, kvôli iným 

predmetom. Stáva sa tak spriemerovanie známok, znakov, bodov vo výchovných 

predmetoch nefunkčné a nepoužiteľné! 

 



 

Príklad možnosti prevodu bodov na známku. 

 

 



 

OBLASTI umenia a kultúry, ktoré sú zahrnuté vo výtvarnej                         

výchove ako METODICKÉ RADY: 

1.Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

2.Možnosti zobrazovania videného sveta 

3.Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia 

4.Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

5.Podnety fotografie 

6.Podnety videa  filmu 

7.Podnety architektúry 

8.Podnety dizajnu 

9.Podnety poznávania sveta 

10.Synestetické podnety 

11.Tradície a podnety remesiel 

12.Elektronické médiá 

13.Škola v galérii 

 

 

 

INÉ PODNETY: 

Jednotlivé metodické rady je možné prepájať, koordinovať, 

kombinovať, opierajúc sa o prierezové témy a oblasti, 

ako masmediálnej oblasť, mediálna gramotnosť a pod. Je zahrnutá 

v Školskom vzdelávacom programe. Vkladom sú inovačné 

tendencie, ako charakterové vzdelávanie, projekty, workshopy, 

akadémia veľkých diel, spolupráca s metodickým centrom, 

univerzitou a pod.  

Prerokované na PK výchov 

 

 


