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Klasifikácia a hodnotenie predmetu na ZŠ a SŠ 

 

 O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ  školy  po 

prerokovaní v pedagogickej rade, pred začiatkom školského roka.  Riaditeľ  školy, oznámi 

v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa 

neklasifikujú. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom 

programe.(§ 55 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) 

 Klasifikácia predmetu náboženská výchova pre základné školy vychádza z Metodického 

pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy z 1.5.2011 a pre stredné školy z 

Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy z 1.5.2011. Hodnotenie 

žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením, alebo kombináciou klasifikácie a 

slovného hodnotenia. Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa 

uskutoční najskôr 22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného 

školského roka.  

 

Odporúčanie: Zistiť si ako rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

ohľadom klasifikácie náboženskej výchovy pre školský rok 2014/2015. Pedagogická rada, 

ktorej ste súčasťou zasadá obvykle posledný augustový týždeň pre začiatkom školského roka.  

 

Pracovno-právne vzťahy 

 Väčšina vyučujúcich má na školách uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, ktoré 

nepodliehajú odvodovým povinnostiam zamestnávateľa. Zamestnanec je v nevýhodnejšej 

finančnej situácii, keďže sa do sociálneho - dôchodkového poistenia neodvádzajú žiadne 

finančné čiastky.  V rámci tohto usmernenia- stanoviska uvedieme niekoľko argumentov, 

ktoré by mali presvedčiť riaditeľov škôl k uzatvoreniu pracovnej zmluvy.  

 Vychádzajúc zo Zákonníka práce- zákon č. 311/2001 Z. z. o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  v § 223, ktorý rieši dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa 

v odst. 1 uvádza nasledovné :   

 Zamestnávateľ  môže  na  plnenie  svojich  úloh  alebo  na  zabezpečenie  svojich  potrieb  

výnimočne  uzatvárať  s fyzickými  osobami  dohody  o prácach  vykonávaných  mimo  

pracovného  pomeru  (dohodu  o vykonaní  práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o 

brigádnickej práci študentov), ak  ide   o prácu, ktorá  je  vymedzená  výsledkom  (dohoda  o 

vykonaní  práce)  alebo  ak  ide  o príležitostnú činnosť  vymedzenú  druhom  práce  

(dohoda  o pracovnej  činnosti,  dohoda o brigádnickej  práci  študentov).  Na  

pracovnoprávny  vzťah  založený  dohodami o prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  

pomeru  sa  vzťahujú  ustanovenia  prvej časti. 

 Pri dohodách teda hovoríme o výnimočnosti, nie o štandardnom postupe v rámci pracovno-

právneho vzťahu a čo je dôležitejšie, v tomto paragrafe je uvedené, že dohodu o pracovnej 

činnosti možno uzatvárať, len ak ide o príležitostnú činnosť, pričom pri vyučovaní 

náboženskej výchovy sa jedná o pravidelnú činnosť, ktorá je daná rozvrhom príslušnej školy. 

 Pri dohodách o pracovnej činnosti zamestnávateľ nie je povinný sledovať  odbornú 

a pedagogickú spôsobilosť. Na základe takejto dohody si vyučujúci nemôže do svojej 

odbornej praxe započítať dané obdobie.   



 

Odporúčanie: Vzhľadom na ustanovenie v zákonníku práce je možné dosiahnuť uzatvorenie 

pracovnej zmluvy. Od januára 2013 je možné pracovný pomer na určitú dobu dohodnúť 

najdlhšie na dva roky a predĺžiť alebo opätovne dohodnúť takýto pracovný pomer v rámci 

dvoch rokov možno najviac dvakrát. Po dvoch predĺženiach už musí zamestnanec dostať 

zmluvu na dobu neurčitú.  

 

Kvalifikačné predpoklady 

 Ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov, 

 Kvalifikačný predpoklad na vyučovanie v ZŠ : 

na  vyučovanie  predmetu  náboženská  výchova  (náboženstvo)  absolvovanie  štúdia  

na teologickej  fakulte  alebo  vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  a  

doplňujúce  pedagogické štúdium  na  teologickej  fakulte  alebo  absolvovanie  

vysokoškolského  štúdia  v  študijnom  odbore náboženská  výchova  v  kombinácii  s  

iným  predmetom,  pričom  sa  okrem  uvedeného požadovaného  vzdelania  na  

vyučovanie  predmetu  náboženstvo  alebo  náboženská  výchova vyžaduje aj 

poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej 

náboženskej  spoločnosti;  pre  kňazov  a  diakonov  sa  vyžaduje  menovací  dekrét  

od  príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti     

 Kvalifikačný predpoklad na vyučovanie v SŠ :  

na  vyučovanie  predmetu  náboženská  výchova  (náboženstvo)  absolvovanie  štúdia  

na teologickej  fakulte  alebo  vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  a  

doplňujúce  pedagogické štúdium na  teologickej  fakulte, alebo absolvovanie 

vysokoškolského  štúdia v  študijnom odbore náboženská  výchova  v  kombinácii  s  

iným  predmetom,  pričom  sa  okrem  uvedeného požadovaného  vzdelania  na  

vyučovanie  predmetu  náboženstvo,  alebo  náboženská  výchova vyžaduje aj 

poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej 

náboženskej  spoločnosti;  pre  kňazov  a  diakonov  sa  vyžaduje  menovací  dekrét  

od  príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 

 

Odporúčanie: Včas upovedomte neordinovaných, aby im bola udelená kanonická misia 

v zmysle §9 ods.2 zákona č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní 

náboženstva. (Kanonickú misiu pre stredné školy udeľuje príslušný dištriktuálny biskup, 

pre základné školy a materské školy príslušný senior.) 

 
 

 

                                
 


