
 
 

 

Riaditeľka školy na základe mimoriadneho zasadnutia pedagogickej rady „per rollam“ zo dňa 15.04.2020     

a na základe usmernenia ministra školstva vydáva nasledovné usmernenie o klasifikácii a hodnotení 

jednotlivých predmetov, o získavaní podkladov na hodnotenie, a o postupe do vyššieho ročníka: 

 

 

A. Hodnotenie a klasifikácia predmetov 

 

1.    I. stupeň ZŠ 

Slovné hodnotenie: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé 

výsledky vo všetkých predmetoch okrem predmetov informatika, pracovné vyučovanie, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, ktoré budú hodnotené slovom 

absolvoval. 

 

2.    II. stupeň ZŠ 

Klasifikácia známkou: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný1 vo všetkých predmetoch okrem 

predmetov technika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova,          

ktoré budú hodnotené slovom absolvoval.  

 

3.  Gymnázium  

Klasifikácia známkou: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný1 vo všetkých predmetoch okrem 

predmetu telesná a športová výchova, ktorá bude hodnotená slovom absolvoval.  

 

B. Získavanie podkladov na hodnotenie  

 

   1. Základná škola   

 

a) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase 

vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. 

konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, 

samostatne praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím         

na individuálne podmienky každého žiaka. 

b) Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov              

a písomných skúšok. 

c) V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné 

práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

d) Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri 

týždne od nástupu žiakov do školy. 

 

2. Gymnázium 

 

a) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného 

vyučovania     v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so 

žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, projekty, tematické 

práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas 

domácej prípravy s prihliadnutím     na individuálne podmienky každého žiaka. 

                                                 
1 Stupeň nedostatočný neuvádzame, pretože na základe usmernenia MŠVVaŠ SR žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu   

   hodnotený stupňom prospechu nedostatočný t.j. nemôže opakovať ročník. 



 
 

 

b) Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.  

c) V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné 

práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  

d) Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva 

týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej 

jeden týždeň. 

 

C. Postup do vyššieho ročníka 

 

1. Základná škola 

 

a) V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom 

prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník. 

b) 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. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení 

vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

c) V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku 

nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať 

komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

 

2. Gymnázium 

 

a) V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom 

prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.  

b) V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom         

do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili 
požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred 

prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania 

v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

c) V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú         

z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky 

najneskôr do 31.8.2020. 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 20.04. 2020 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Eva Litváková 

                riaditeľka školy 

 

 


