
Hodnotenie žiakov Základnej školy  s materskou školou 

Svätý Kríž v druhom polroku školského roka 2019/2020 

 

Prijatý postup je súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020, podpísané ministrom školstva 4.4.2020 . 

Pedagógovia školy rešpektujú pri priebežnom i záverečnom hodnotení v ňom 

popísané pravidlá .  

Riaditeľka školy ich zverejňuje po prerokovaní pedagogickou radou školy, ktorá sa 

uskutočnila formou online konferencie dňa 23.04.2020. 

 

Odsúhlasený spôsob hodnotenia : 

1. Záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné hodnotenie . 

2. Záverečné hodnotenie žiakov v ročníkoch 2.- 9. ročníku bude rešpektovať 

priorizovanie predmetov do troch kategórii podľa dôležitosti : 

 Vysoká priorita: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk 

 Stredná priorita: prírodovedné a spoločenskovedné predmety 

 Nízka priorita: výchovné predmety, informatika, technika a občianska 

náuka 

3. Vychádzajúc z bodu 2. predmety s nízkou prioritou nebudú hodnotené 

známkou a na vysvedčení bude uvedené „absolvoval/ absolvovala“. 

4. Ostatné predmety budú hodnotené známkou s prihliadnutím na klasifikáciu 

žiaka v prvom polroku školského roka. 

a) Ak žiak v priebehu druhého polroka pred i v rámci dištančného 

vzdelávania pracoval štandardne, známka bude v súlade s klasifikáciou 

v prvom polroku. 

b) Ak žiak pracoval iniciatívne, dochvíľne a s ochotou, vyučujúci môže 

oceniť jeho zodpovednosť a známku z prvého polroka o stupeň zlepšiť. 

c) Ak sa žiak do dištančného vzdelávania zapájal len príležitostne 

(a triedny učiteľ má prostredníctvom kontaktu s rodičmi overené, že 

technické podmienky na prácu na zadávaných úlohách má dostatočne 

vytvorené), úlohy plnil povrchne a oneskorene, vyučujúci môže známku 



z predmetu po konzultácii s rodičmi a po rozbore sebahodnotenia žiaka 

o stupeň zhoršiť. 

d) Koncoročnú klasifikáciu navrhuje učiteľ, aj  po zohľadnení známok 

získaných do 13.marca 2020 a hodnotenia práce žiaka v dištančnom  

štúdiu. 

 

5. Keďže v čase mimoriadnej situácie je, vo výnimočných prípadoch, možné určiť 

pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, 

ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a 

dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, môžu 

     absolvovať komisionálnu skúšku. 

Preskúšanie bude možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v 

školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. 

 

 

 

Vo Svätom Kríži 24.04.2020    Mgr. Eva Urbanovičová 

           riaditeľka  ZŠ s MŠ 

 


