SLOVENSKÁ REPUBLIKA
СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА
Názov školy: ...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Школа: ............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Vysvedčenie – Свідоцтво
Meno a priezvisko: ......................................................................................................................................................................................
Ім’я та прізвище: ........................................................................................................................................................................................
Dátum narodenia: .............................................. Miesto narodenia: ...........................................................................................................
Дата народження: ………………………..…..… Місце народження: ………………..………..……………………………………….………..
Národnosť: ........................................................ Štátne občianstvo: .......................................... Rodné číslo: ...........................................
Національність: ................................................ Громадянство: .............................................. Ідентифікаційний номер:
Študijný odbor (kód a názov): …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Спеціальність (код і назва): ……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Forma štúdia: …………………………………….. Rok školskej dochádzky: ……………………… Trieda: ……………………………………
Навчання: …………………………….………….. Piк відвідування школи: ………………………. Назвa класу: …………………………....
Ročník: .............................................................. Číslo v triednom výkaze: .................................. Školský rok: ..........................................
Клас: ……………………………………….……... Номep y клacномy табелi:

Навчальний рік:

I. polrok – I-е півріччя

Správanie – Поведінка

II. polrok – II-е півріччя

Prospech – Успішність
Vyučovacie predmety – Навчальні предмети
Slovenský jazyk a literatúra
Словацька мова і література
Ukrajinský jazyk a literatúra
Українська мова і література

Matematika
Математика
Informatika
Інформатика
Fyzika
Фізика
Chémia
Хімія
Biológia
Біологія
Dejepis
Історія
Geografia
Географія
Občianska náuka
Суспільствознавство

I. polrok – I-е півріччя

II. polrok – II-е півріччя

jazyk
мова
jazyk
мова

výchova
виховання

Umenie a kultúra
Мистецтво і культура
Telesná a športová výchova
Фізичне і спортивне виховання
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Prospech – Успішність
Vyučovacie predmety – Навчальні предмети

I. polrok – I-е півріччя

II. polrok – II-е півріччя

ospravedlnené
випра вдані

Zameškané vyučovacie hodiny
Пропущені уроки

neospravedlnené
невиправдані

Celkové hodnotenie – Загальна оцінка

Doložka – Додаток

┌

QR kód – QR код

┐

V ……………………………………………
B ………………………………….………..
dátum …………….…………………….….
дата …………………………………...….
……………………………………………...
triedny učiteľ – класний керівник

└

┘

…………………………………………...…
riaditeľ školy – директор школи

Stupnice hodnotenia – Рейтинг масштабу
Hodnotenie správania
Oцінювання поведінки
Hodnotenie prospechu
Oцінювання успішності
Celkové hodnotenie
Загальна оцінка

veľmi dobré
дуже добра
výborný
(1)
відмінна

uspokojivé
задовільна
chválitebný
(2)
дуже добра

prospel(a)
s vyznamenaním
закінчив з оцінкою відмінно
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menej uspokojivé
менш задовільна
dobrý
добра

prospel(a) veľmi dobre
закінчив з оцінкою
дуже добре

(3)

dostatočný
(4)
задовільна
prospel(a)
закінчив

neuspokojivé
незадовільна
nedostatočný
(5)
незадовільна
neprospel(a)
не закінчив
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