
USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 
 
V súlade s usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 
prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06. 04. 2020, aktualizované dňa 20.4.2020        
                   Vám oznamujeme spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 
V 2. polroku školského roka 2019/2020 budú nehodnotené nasledovné predmety: 

1. stupeň-  TSV, Prac.vyučovanie, VYV, HUV, INF, NAV, ETV, Pohybová príprava- plávanie,  
loptové hry 

2. stupeň – TSV, HUV, VYV, TECH, INF, OBN, NAV, ETV, Športová príprava-  plávanie  
Na vysvedčení sa uvedie absolvoval/absolvovala.                                                                                         
 
Zdôvodnenie: 

 súčasná situácia a podmienky zabezpečenia neumožňujú napĺňať ciele jednotlivých 
predmetov v súlade so ŠkVP kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou 

 prostredníctvom dištančného vzdelávania nie je možné úplne, objektívne, plnohodnotne 
a spravodlivo uskutočniť hodnotenie žiaka 

 
V 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie ostatných predmetov 
realizuje formou  slovného hodnotenia. 

 
V 2.-9. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné hodnotenie v škole nerealizuje  
klasifikáciou, záverečné hodnotenie ostatných predmetov sa  bude realizovať klasifikáciou, t.j. 
predmety budú hodnotené známkou podľa nasledovných kritérií.  

 
Stanovenie kritérií pre záverečné hodnotenie žiakov za 2.polrok šk. roka 2019/2020 

 Známky zapísané v škole do prerušenia vyučovania, t.j. do 12.3.2020 

 2. Účasť na online vyučovaní podľa technologickej dostupnosti žiakov:                              -  
- zsholleho.topindex.sk, 
- bezkriedy.sk,  
- Edupage, 
- aplikácia ZOOM, 
- spoločný triedny mail, iná forma spoločnej komunikácie  

 Plnenie dištančných úloh spracovaných žiakmi počas domácej prípravy: 
- portfólia žiackych prác,  
- spracované projekty na zadané témy, 
- súbor vypracovaných pracovných listov,  
- študijné materiály preukázané zo samoštúdia žiakov, 
- riešenie samostatných praktických úloh 

 Aktivita a ochota žiaka komunikovať a spolupracovať s vyučujúcim        

 Sebahodnotenie žiaka 

 Odovzdanie vypracovaných dištančných úloh k záverečnému hodnoteniu najneskôr do 
15.júna podľa pokynov vyučujúceho 

 
V hodnotení a klasifikácii žiaka v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania 

bude uplatnený individuálny prístup a zohľadnená jedinečnosť podmienok žiaka na domácu 

prípravu a dištančné vzdelávanie. 

Vyučujúci jednotlivých predmetov budú priebežne informovať triednych učiteľov o  stave hodnotenia 
žiakov príslušnej triedy, upozornia na prípadné neplnenie požiadaviek počas vyučovania. Triedni 
učitelia budú preukázateľným spôsobom informovať zákonných zástupcov žiakov. 



 
 
 
Postup do vyššieho ročníka: 
V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu 
nedostatočný alebo dosiahnuť  neuspokojivé výsledky t.j. nemôže opakovať ročník. 
Vo výnimočných prípadoch podľa usmernenia MŠVVaŠ SR je možné určiť pred postupom do vyššieho 
ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku, 
dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.  
O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočná 
z 2 alebo viac predmetov môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020. Žiadosť 
o vykonanie komisionálnej skúšky požiada zákonný zástupca žiaka do 3 dní od oznámenia 
o neprospievaní za 1. alebo 2. polrok.  
Ak písomne nepožiadajú o vykonanie komisionálnej skúšky: žiak – neprospel – opakuje ročník.    
                 
Vážení rodičia, milí žiaci. Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie zodpovedného prístupu k samoštúdiu 

žiakov a rešpektovanie pokynov vedenia školy, triednych učiteľov a vyučujúcich.                                     

V súčasnom období ešte nevieme s určitosťou povedať, aké zmeny sa v najbližších dňoch 

uskutočnia, ale o všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budeme včas informovať. Ďakujeme Vám 

všetkým za doterajšiu spoluprácu.  

                           PaedDr. Zuzana Kapustová 
                                                                                                                                        riaditeľka školy 
 
 


