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Usmernenie na hodnotenie žiakov školy
v čase mimoriadnej situácie1,
spôsobenej prerušením vyučovania v šk. roku 2020/2021
vypracované na základe rozhodnutia ministra zo 4.1.2021

Prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.
Pre žiakov*, ktorých nebolo možné z objektívnych príčin vyskúšať v prvom polroku školského roka
riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok
riaditeľ školy predlžuje do 31. marca 2021.
*Ak

bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce
pre klasifikáciu v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet
známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu," vysvetlil rezort
školstva. Takého žiaka možno do 31. marca vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného
hodnotenia prvého polroka.
Zásady hodnotenia
1. Priebežné hodnotenie má:
a) charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa
b) motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup
pri ich odstraňovaní
c) značne individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti
žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti
a individuálne podmienky, na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole.
3. Riaditeľ školy oznamuje neklasifikovanie všeobecno-vzdelávacích, odborných predmetov
(modulov) i odborného výcviku, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase
prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou
realizáciou.
Hodnotiť slovne „absolvoval/absolvovala“ budeme:
̶ všeobecno-vzdelávacie predmety
telesná a športová výchova – vo všetkých triedach a ročníkoch
dejepis – v nadstavbovom štúdiu
seminár z matematiky – v treťom a štvrtom ročníku
̶ ostatné predmety
v ktorých priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu
̶ odborné predmety vyučované v blokoch
vo všetkých triedach a ročníkoch, v ktorých sa pokračuje v 2. polroku
šk. r. 2020/2021
̶ odborný výcvik
vo všetkých triedach a ročníkoch u žiakov, ktorí sa zúčastňovali praktického
vyučovania prevažne dištančne.
Získavanie podkladov na hodnotenie
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Mimoriadna situácia, z dôvodu prerušenia vyučovania od 5.10.2020 (od 12.10.2020 na všetkých školách SR)

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas dištančného/online
vyučovania získavajú učitelia najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi.
Podkladmi môžu byť:
̶ riešenia komplexných úloh
̶ plnenie dištančných úloh
̶ samostatné písomné práce (test, písomná práca, sloh a i.)
̶ ústne odpovede, aktivita na online hodinách
̶ projekty (ppt prezentácie, eduScrum)
spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky
každého žiaka.
Pedagogická rada
Hodnotiaca pedagogická rada za 1. polrok šk. r. 2020/2021 bude prezenčne, resp. online
podľa vývoja epidemickej situácie 29.1.2021 o 13-tej hod.
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riaditeľ školy

2

