
Základná škola, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca 

 

Hodnotenie žiakov v 2.polroku škol. roka 2019/2020 

Pedagogická rada dňa 29.04.2020 na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách  

v školskom roku 2019/2020 a v súlade so zákonom 93/2020 Z. z. 

schválila kritériá a spôsob hodnotenia žiakov v 2.polroku škol. roka 2019/2020 . 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách: 

 

-zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

-akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Získavanie podkladov na hodnotenie: 

 

1. Podklady na hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase 

prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác. Podkladmi môžu byť samostané 

práce žiakov, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce,  prípadne ďalšie 

aktivity spracované žiakmi počas dištančného vzdelávania  s prihliadnutím na individuálne podmienky 

každého žiaka. 

2. Vyučujúci každého hodnoteného predmetu označí všetky úlohy, a zadania, ktoré budú podkladom 

pre výsledné hodnotenie pojmom „povinné“. Ostatné doplnkové zadania, určené na precvičovanie 

a opakovanie  učiva a nebudú podkladom k výslednému hodnoteniu  budú označené ako „nepovinné“. 

3. Dištančné vzdelávanie počas prerušenia vyučovania bude prebiehať prostredníctvom elektronickej 

komunikácie medzi vyučujúcimi a žiakmi.  

Žiaci, ktorí nemajú technické podmienky na zabezpečenie elektronickej komunikácie si budú môcť 

v škole na vrátnici  každý štvrtok v čase od 8:00-12:00 hod. vyzdvihnúť papierové učebné materiály 

a následne po ich vypracovaní ich tiež odovzdajú  v škole. 

4. Odovzdávanie vypracovaných úloh, zadaní, pracovných zošitov a materiálov, ktoré budú 

podkladom k hodnoteniu žiakov bude uzavreté 15.júna 2020. 

5. Vyučujúci následne po vyhodnotení portfólia žiackych prác stanoví  celkové hodnotenie. 



Spôsob hodnotenia: 

1. V ročníkoch 0.-9. sa nehodnotia predmety: 

Etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná 

výchova, informatika, technika,  pracovné vyučovanie, dopravná výchova, finančná 

gramotnosť, hudobno-pohybová výchova, telesná výchova, pracovná výchova, rozvíjanie 

komunikačných schopností. Na vysvedčenie sa každému žiakovi  napíše  slovo 

„absolvoval(a)“. 

2. V 1.ročníku sa nehodnotí aj predmet anglický jazyk. Na vysvedčenie sa každému žiakovi  

1.ročníka napíše  slovo „absolvoval(a)“. 

3. Ostatné predmety sa v ročníkoch 0.-9. budú hodnotiť slovne. Nakoľko v čase prerušeného 

vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetov  kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou 

a z dôvodu, že pri dištančnej forme vzdelávania je ťažké objektívne zhodnotiť samostatnú 

prácu žiaka a vedomosti  žiaka, bude slovné hodnotenie realizované pojmami: 

                    a) „absolvoval(a) s veľmi aktívnym prístupom“ 

                       -  ak žiak vypracuje a odovzdá 100%-85%  povinných zadaní a úloh 

                    b) „absolvoval(a) v rámci svojich možností“ 

                     -  ak žiak vypracuje a odovzdá 84%-50%  povinných zadaní a úloh  

                    c)  „absolvoval(a)  nepravidelne“  

                       - ak žiak vypracuje a odovzdá -49-25% povinných zadaní a úloh  

                     d) „nesplnil(a) kritériá hodnotenia určené základnou školou“ 

                     -ak žiak vypracuje a odovzdá menej ako 25% povinných zadaní a úloh. 

        4. Celkové  hodnotenie v ročníkoch 0.-9. na konci 2.polroka:   prospel- neprospel. 

                   Žiak hodnotený slovne prospel, ak v povinných vyučovacích predmetoch splnil kritériá 

hodnotenia určené základnou školou. 

Žiaci, ktorí  v 2.polroku neodovzdajú povinné  zadania do 15.júna 2020 a nesplnia tak kritériá na 

hodnotenie  budú preskúšaní v náhradnom termíne do 31.08.2020. 

 

                   Žiak hodnotený slovne neprospel, ak ani v náhradnom termíne nesplnil kritériá 

hodnotenia určené základnou školou. 



Záverečné ustanovenie: V  prípade nového usmernenia  MŠVVaŠ SR , týkajúceho sa  

záverečného hodnotenia žiakov v 2.polroku škol .roka 2019/2020,  bude pedagogická rada 

opätovne rozhodovať o spôsobe hodnotenia. 

 

V Revúcej  29.04.2020                                                  Mgr. Monika Galovičová 

                                                                                              riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


