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 HODNOTENIE  SAJTOV 

A.  Vysvetlenie pojmov – rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná 

forma štúdia,  SAJT 

Rozdelenie žiakov do skupín:  

1. skupina:   žiaci, ktorí  navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne (prezenčná forma) 

2. skupina:  žiaci, ktorí navštevujúcich vyučovacie hodiny nepravidelne  (dištančná forma) 

Rozdelenie žiakov do skupín je v kompetencii učiteľov jednotlivých predmetov. Žiaci budú do 2. skupiny 

zaradení v prípade  častej neúčasti na hodinách daného predmetu. 

SAJT = téma z daného tematického celku 

 

B.   Hodnotenie jednotlivých skupín žiakov 

1. skupina: 

-  jeden povinný sajt za školský polrok s presne stanovenými kritériami na jeho vypracovanie 

- téma sajtu je stanovená vyučujúcim (premyslená, s aplikáciou na šport) 

- druhý  nepovinný sajt  - slúži na motiváciu žiaka k lepšej známke 

 

2.skupina:  

- dva povinné sajty za školský polrok – jedna téma je zadaná učiteľom, druhá téma je podľa vlastného 

výberu žiaka (avšak k téme, resp. v súlade s preberaným učivom v danom školskom polroku) 
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C.  Kritéria hodnotenia a bodovania jednotlivých častí sajtu 

Štruktúra SAJTU je nasledovná: 

 

NÁZOV „SAJTU“  :   

VYUČOVACÍ PREDMET:                                                 

DÁTUM :  

TRIEDA /stupeň kvalifikácie :  

SPRACOVAL (autor) :  

 UMIESTNENIE A ZDIELANIE NA internet/PC :       2 body 

  

 

1. Spracovanie témy SAJTU :        10 bodov

       

- hodnotenie rozsahu aj obsahu bodu "Popis" je výlučne v kompetencii vyučujúceho daného premetu, 

ktorý skontroluje jeho správnosť 

- žiak spracuje danú tému vlastnými slovami 

- v prípade použitia materiálov z internetu alebo  učebnice je nutné presne uviezť tieto zdroje v použitej 

literatúre                 

- minimálny rozsah 5 viet, ak vyučujúci neurčí inak (štruktúra „Popisu“ je diferencovaná podľa 

vyučovacieho predmetu)         

- k spracovaniu témy určí vyučujúci povinné body z témy, ktoré žiak spracuje následnou aplikáciou do 

svojho športu, do svojej športovej prípravy alebo vzhľadom na svoju ochranu alebo rozvoj zdravia 

 

2.Obrázky alebo video :         6 bodov 

- minimálne 2 obrázky alebo 1 video k téme  

- obrázky alebo video športovca vo svojom športe alebo vlastné fotky (video)   
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3. Použité zdroje a web linky:            2 body 

- hodnotení sa správnosť použitej literatúry a internetových zdrojov   

Napr:  

ONDREJKOVIČ, Peter. 2002. Globalizácia a individualizácia mládeže. Bratislava : SAV, 2002. 134 

s. ISBN 80-224-0689-9.   

- web linky na internetové stránky a obrázky použité v sajte 

 

4. Použité aplikácie a nástroje :          2 body 

- správne uvedenie aplikácií a nástrojov, napr: prehliadač Google Chrome, Microsoft Word, Disk Google - 

môj folder “Chémia”, prekladač Google, Stupeflix, Facebook - skupina Študenti SŠG, Pinterest - môj 

folder “Matematika a šport”, EDU aplikácia - EduPage, ... 

 

5. Aplikácia na môj šport :        12 bodov 

- povinný rozsah najmenej 4 vety, zamerať sa obsahovú stránku, tento bod je základom sajtu, či vie žiak 

aplikovať zadanú tému do športu 

- ohodnotenie 0 bodmi, ak žiak nedokáže aplikovať danú tému do športu – sajt bude žiakovi vrátený na 

prepracovanie 

- ako pomôcku má žiak uvedené body jednotlivých oblastí športovej prípravy: 

1. Fyzická príprava 

a)  všeobecná  

 b) špeciálna  

c)  technika športu 

 d) aplikácia zručností do športu 

 

2. Rozumová príprava  

a) taktika športu  

        b) pravidlá 

        c) poriadky športu  

        d) aplikácia vedomostí z rôznych odborov do svojho športu 
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3. Psychická príprava 

a)  osobnosť športovca a odborníka v športe 

 b)  správanie-etika 

 c)  aplikácia vedomostí a zručností z tejto oblasti do svojej športovej prípravy a do svojho 

psychického zdravia 

 d)  motivácia, impulzy a záujem 

 

4. Funkčná diagnostika výkonnosti a zdravia športovca 

a) testy a diagnostika 

b) výživa a stravovanie  

c) vzájomné súvislosti medzi oblasťami športovej prípravy a zdravia 

d) režim dňa a psychohygiena 

 

5. Zázemie  

a)   systém a organizácia športovej prípravy 

 b)  personálny manažment 

c)   materiálno- technické zabezpečenie  

d)  štúdium a zamestnanie 

e)  odbornosť a kvalita,  

f)  financie a ekonomika 

 

         

6. Zaujímavosť :             6 bodov 

– rozsah najmenej 3 vety 

žiak uvedie, čo ho na danej téme zaujalo, uvedie zaujímavosť, ktorú zažil vo svojej športovej príprave 

v súvislosti s danou témou, svoj športový vzor - zaujímavosť pri aplikácii danej témy do jeho praxe, 

zaujímavosť zo svojej športovej alebo trénerskej činnosti pri aplikovaní danej témy a pod. 

 

7. Získaná vedomosť / zručnosť :            6 bodov 

– rozsah najmenej 3 vety 

- žiak uvedie, čo sa prostredníctvom sajtu naučil 

a) aké nové vedomosti nadobudol pri štúdiu a aplikovaní danej témy do svojej praxe 

b) aké nové zručnosti získal pri štúdiu, aplikovaní a vypracovávaní danej témy 
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8. Inšpirácia a motivácia:          4 body 

– rozsah najmenej 2 vety 

-žiak uvedie, čo je pre neho z danej témy inšpirujúce, k čomu ho daná téma motivuje 

Pomocné body : 

a) motivácia pre mňa do mojej športovej prípravy alebo pre môj zdravotný stav 

b) motivácia a impulz pre moju zmenu v danej oblasti 

c) impulz pre zvýšenie, zlepšenie, zdokonalenie 

d) v čom bude tento sajt budúci rok lepší 

 

Kritériá hodnotenia platné pre všetky body sajtu: 

-  zamerať sa najmä na hodnotenie bodov "Popis" a "Aplikácia na môj šport" 

- nevyplnenie ktoréhokoľvek bodu a časti SAJTU = nevyhovujúci SAJT, ktorý musí žiak doplniť 

a skompletizovať 

- ak žiak pri hodnotení získa zo sajtu menej ako 16 bodov, musí ho prepracovať podľa pokynov 

vyučujúceho 

- hodnotí sa i gramatické spracovanie a celková úprava práce 

 

Hodnotenie:    

Body 50 – 42 41 - 33 32 - 25 24 - 16  15 - 0 

Známka 1 2 3 4 prepracovanie 
sajtu 

 

 


