
Názov školy: .....................................................................................................................................................................

Назва школи: ....................................................................................................................................................

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................................................

Dátum narodenia: ..........................................................

Дата народження: .................................................

Miesto narodenia: .....................................................................................

Місце народження: ........................................................................

Národnosť: ...........................................................

Національність: ............................................

Štátne občianstvo: ........................ Rodné číslo: ...............................................

Trieda: .................................................. Ročník: .................................................

Клас: ..............................................

Rok školskej dochádzky: .....................................

Piк відвідування школи: ...............................

Školský rok: ........................................................................... Číslo v triednom výkaze: ..................................................................

                                                                    jazyk
                                                                    мова

                                                               výchova
                                                           виховання

ospravedlnené
виправдані

neospravedlnené
невиправдані

Celkové hodnotenie - Загальна оцінка

Zameškané vyučovacie hodiny
пропущені уроки

S L O V E N S K Á  R E P U B L I K A
С Л О В А Ц Ь К А  Р Е С П У Б Л І К А

Vysvedčenie - Свідоцтво

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Ім’я та прізвище:

Громадянство: Ідентифікаційний номер:

Назвa класу:

Навчальний рік: Номep y клacномy табелi:

Správanie  - Поведінка
I. polrok - I-е півріччя II. polrok - II-е півріччя

Prospech - Успішність

Vyučovacie predmety - Навчальні предмети I. polrok - I-е півріччя II. polrok - II-е півріччя
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Словацька мова і словацька література

Ukrajinský jazyk a literatúra
Українська мова і література

Matematika
Математика
Informatická výchova
Інформативне виховання

Prírodoveda
Природознавство

Vlastiveda
Краєзнавство

Pracovné vyučovanie
Трудове виховання

Hudobná výchova
Музичне виховання

Výtvarná výchova
Образотворче виховання

Telesná výchova
Фізичне виховання



Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ s VJU227 MŠVVaŠ SR 2011/2012

riaditeľ školy - директор школи
.............................................................................................

.............................................................................................
triedny učiteľ - класний керівник

Doložka - Додаток

I. polrok - I-е півріччя

II. polrok - II-е півріччя

Slovný komentár k hodnoteniu žiaka -  Словесний коментар до оцінки учня

QR kód - QR код

V .....................................................................................

в ..............................................................................

dátum .............................................................................

Дата .......................................................................

Stupnice hodnotenia - Рейтинг масштабу

Hodnotenie správania
Oцінювання поведінки

veľmi dobré
дуже добра

uspokojivé
задовільна

menej uspokojivé
менш задовільна

neuspokojivé
незадовільна

Hodnotenie prospechu
Oцінювання успішності

výborný (1)
відмінна (1)

chválitebný (2)
дуже добра (2)

dobrý (3)
добра (3)

dostatočný (4)
задовільна (4)

nedostatočný (5)
незадовільна (5)

veľmi dobré výsledky
дуже добрі результати

dobré výsledky
добрі результати

uspokojivé výsledky
задовільні результати

neuspokojivé výsledky
незадовільні результати

Celkové hodnotenie
(1. ročník)
Загальна оцінка

(1. клас)

prospel(a)
закінчив

neprospel(a)
не закінчив

Celkové hodnotenie
(2. - 4. ročník)
Загальна оцінка

(2. - 4. клас)

prospel(a) s vyznamenaním
закінчив з оцінкою

відмінно

prospel(a) veľmi dobre
закінчив з оцінкою дуже

добре

prospel(a)
закінчив

neprospel(a)
не закінчив


