
Informácia pre rodičov 

k hodnoteniu a klasifikácii žiakov  

v čase dištančného vzdelávania v 2. polroku šk.r. 2019/20 

 

1. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, 

možnosti a individuálne podmienky domácej prípravy dieťaťa počas prerušeného 

vyučovania v škole.  

2. Priebežné hodnotenie sa počas e-learningového vzdelávania nerealizuje formou 

klasifikácie.  

3. Priebežné hodnotenie žiakov sa realizuje SLOVNE a bude mať charakter: 

 konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa; 

 motivačný – pomenovanie chýb, ktoré žiak robí, a návrh postupu pri ich 

odstraňovaní;  

 individualizovaný – zohľadňovanie vekových a individuálnych osobitostí každého 

žiaka a  

 prihliadanie na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka.  

4. Počas dištančného vzdelávania sa ruší povinnosť písať kontrolné písomné práce, slohové 

písomné práce, laboratórne práce a kontrolné diktáty. 

5. Zákonný zástupca je o priebežnom hodnotení a činnosti svojho dieťaťa informovaný 

formou notifikácií v školskom portáli Edupage /v internetovej žiackej knižke/. 

6. Záznamy činnosti žiakov v dištančnom vzdelávaní, evidované v školskom portáli Edupage, 

budú predstavovať súčasť žiackeho portfólia, ktoré bude tvoriť podklad pre súhrnné 

hodnotenie a klasifikáciu na konci školského roka. Známky, ktoré žiaci získali pred 

uzatvorením škôl, sa pri záverečnom hodnotení taktiež berú  do úvahy. 

7. Priebežné slovné hodnotenie žiakov sa bude vo všetkých ročníkoch realizovať 

v kombinácii sebahodnotenia žiaka a opisu jeho zvládania učebného obsahu 

od vyučujúceho daného predmetu. Sebahodnotenie žiaka tvorí nedeliteľnú súčasť jeho 

žiackeho portfólia. 

8. Záverečné hodnotenie na konci školského roka 2019/2020 bude - v zmysle návrhov 

pedagogickej rady a schválenia riaditeľom školy dňa 29. apríla 2020 - nasledovné: 

ISCED 1 – žiaci 1. ročníka: zo všetkých predmetov budú hodnotení slovne 

ISCED 1 – žiaci 2. až 4. ročníka: /viď Príloha 1/ 

ISCED 2 – žiaci 5. až 9. ročníka: /viď Príloha 2/ 

9. Na postup do vyššieho ročníka žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania, na základe rozhodnutia pedagogickej rady vykonajú komisionálnu skúšku 



z jednotlivých predmetov. Preskúšanie sa uskutoční najskôr dva mesiace po obnovení 

vyučovania alebo do 31. 8. 2020. 

10. Žiaci druhého stupňa, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočný z dvoch a viac 

predmetov alebo boli neklasifikovaní, budú vykonávať komisionálne skúšky najneskôr 

do 31. 8. 2020. 

11. Komisionálne preskúšanie žiakov plniacich školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 

republiky bude organizované podľa pokynov ministerstva školstva. 

 

 

 

 

V Žiline 29.4.2020                                           PaedDr. Janka Kamenská Halečková 

       riaditeľka školy 

 

  



Príloha 1: 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovací predmet 
ISCED 1 /2. – 4. ročník/ Forma hodnotenia 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra klasifikácia 

slovenský jazyk T5 absolvoval/neabsolvoval 

anglický jazyk klasifikácia 

Matematika a práca  
s informáciami 

matematika klasifikácia 

matematika T5 absolvoval/neabsolvoval 

informatika absolvoval/neabsolvoval 

Človek a príroda 
prvouka absolvoval/neabsolvoval 

prírodoveda absolvoval/neabsolvoval 

Človek a spoločnosť vlastiveda absolvoval/neabsolvoval 

Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova absolvoval/neabsolvoval 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie absolvoval/neabsolvoval 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova absolvoval/neabsolvoval 

výtvarná výchova absolvoval/neabsolvoval 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova absolvoval/neabsolvoval 

Pozn.: Slovný komentár ku klasifikovaným predmetom bude spracovaný podľa požiadaviek a pokynov 

ministerstva školstva. 

  



Príloha 2: 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovací predmet 
ISCED 2 /5. – 9. ročník/ Forma hodnotenia 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra klasifikácia 

slovenský jazyk T9 absolvoval/neabsolvoval 

anglický jazyk klasifikácia 

druhý cudzí jazyk klasifikácia 

Matematika a práca  
s informáciami 

matematika klasifikácia 

matematika T9 absolvoval/neabsolvoval 

informatika absolvoval/neabsolvoval 

práca s informáciami absolvoval/neabsolvoval 

brána k projektom absolvoval/neabsolvoval 

Človek a príroda 

fyzika klasifikácia 

chémia klasifikácia 

biológia klasifikácia 

Človek a spoločnosť 

dejepis klasifikácia 

geografia klasifikácia 

občianska náuka absolvoval/neabsolvoval 

Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova absolvoval/neabsolvoval 

Človek a svet práce 
technika absolvoval/neabsolvoval 

profesijné zručnosti absolvoval/neabsolvoval 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova absolvoval/neabsolvoval 

výtvarná výchova absolvoval/neabsolvoval 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova absolvoval/neabsolvoval 

Pozn.: Slovný komentár ku klasifikovaným predmetom bude spracovaný podľa požiadaviek a pokynov 

ministerstva školstva. 

 

 


