
Informácia pre rodičov 

k hodnoteniu a klasifikácii žiakov  

za 1. polrok školského roka 2020/21 

 

1. 1.polrok školského roka 2020/2021 bude ukončený  v riadnom termíne k 31.1.2021. 

2. Klasifikačná porada za 1. polrok sa uskutoční dňa 25.1.2021  

3. Predĺženie 1. polroka šk. roka2020/ 2021 max do 31.3.2021 bude riešené písomnou 

formou len v odôvodnených prípadoch individuálne. 

4.  V záverečnom hodnotení sa odráža klasifikácia a hodnotenie v priebehu celého polroka- 

teda aj počas prezenčnej aj dištančnej časti vyučovania. 

5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada na osobitosti, možnosti a 

individuálne podmienky domácej prípravy dieťaťa počas prerušeného vyučovania v škole, 

ale aj na ochotu, záujem o spoluprácu a aktivitu  žiaka. 

6. Priebežné hodnotenie sa  aj počas e-learningového vzdelávania  v závislosti od povahy  

predmetu realizuje formou  

a. klasifikácie so slovným komentárom, 

b. slovným hodnotením, ktoré má charakter konštruktívnej spätnej väzby 

poskytovanej žiakom počas učenia sa; napĺňa motivačný cieľ – pomenovanie chýb, 

ktoré žiak robí, a návrh postupu pri ich odstraňovaní; je individualizované – 

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti každého žiaka a prihliada na 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka. 

7. Zákonný zástupca bude o záverečnom hodnotení a činnosti svojho dieťaťa /uzatvorených 

známkach/ informovaný formou notifikácií v školskom portáli Edupage /v internetovej 

žiackej knižke/. 

8. Výpis vysvedčenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 bude žiakom odovzdaný 31.1.2021, 

resp. po tomto termíne najneskôr do týždňa po návrate do škôl na prezenčné vzdelávanie 

po 31.1.2021. 

9. Záverečné hodnotenie na konci 1. polroka školského roka 2020/2021 bude - v zmysle 

návrhov pedagogickej rady a schválenia riaditeľom školy dňa 13.1.2021 - nasledovné: 

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

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

10. Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania resp. vyučovania 

na diaľku za obdobie 1. polroka, na základe rozhodnutia pedagogickej rady vykonajú 

komisionálnu skúšku z jednotlivých predmetov. Preskúšanie sa uskutoční  vo februári 

2021, resp. najskôr dva týždne po obnovení vyučovania, max do 31.3.2021. Zákonní 

zástupcovia budú o tejto skutočnosti informovaní písomnou formou. 



11. Žiaci, ktorí  zo subjektívnych príčin dosiahli neuspokojivé výsledky v 1. polroku  môžu byť 

hodnotení známkou nedostatočný.  

12. Komisionálne preskúšanie žiakov plniacich školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 

republiky bude organizované podľa pokynov ministerstva školstva. 

 

 

 

 

V Žiline 14.1.2021                                          PaedDr. Janka Kamenská Halečková 

       riaditeľka školy 

 

  



Príloha 1: 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovací predmet 
ISCED 1 /1. – 4. 
ročník/ 

Forma hodnotenia 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

klasifikácia + komentár 

slovenský jazyk T5 absolvoval/neabsolvoval 

anglický jazyk klasifikácia + komentár 

Matematika a práca  
s informáciami 

matematika klasifikácia + komentár 

matematika T5 absolvoval/neabsolvoval 

informatika 3.ročník 

informatika 4.ročník 

absolvoval/neabsolvoval 

klasifikácia + komentár 

Človek a príroda 
prvouka klasifikácia + komentár 

prírodoveda klasifikácia + komentár 

Človek a spoločnosť vlastiveda klasifikácia + komentár 

Človek a hodnoty etická výchova/ 

náboženská výchova 
absolvoval/neabsolvoval 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie absolvoval/neabsolvoval + komentár 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova absolvoval/neabsolvoval 

výtvarná výchova absolvoval/neabsolvoval + komentár 

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 + komentár 

slovenský jazyk T9 absolvoval/neabsolvoval 

anglický jazyk klasifikácia + komentár 

druhý cudzí jazyk klasifikácia + komentár 

Matematika a práca  
s informáciami 

matematika klasifikácia + komentár 

matematika T9 absolvoval/neabsolvoval 

informatika absolvoval/neabsolvoval 

práca s informáciami absolvoval/neabsolvoval 

brána k projektom absolvoval/neabsolvoval 

Človek a príroda 

fyzika klasifikácia + komentár 

chémia klasifikácia + komentár 

biológia klasifikácia + komentár 

Človek a spoločnosť 

dejepis klasifikácia + komentár 

geografia klasifikácia + komentár 

občianska náuka absolvoval/neabsolvoval + komentár 

Človek a hodnoty etická výchova/náboženská 
výchova 

absolvoval/neabsolvoval + komentár 

Človek a svet práce 
technika absolvoval/neabsolvoval + komentár 

profesijné zručnosti absolvoval/neabsolvoval 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova absolvoval/neabsolvoval + komentár 

výtvarná výchova absolvoval/neabsolvoval + komentár 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova absolvoval/neabsolvoval + komentár 

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

ministerstva školstva. 

 

 


