
Hodnotenie žiakov
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania  v školskom roku
2020/2021

Riaditeľka školy vydáva po prerokovaní v pedagogickej  rade školy  nasledovný pokyn na
hodnotenie žiakov SOŠOaS Piešťany počas  mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
v školskom roku 2020/2021:

Školské   vyučovanie  je  mimoriadne  prerušené  od   12.  10.  2020  do  odvolania.  Počas
mimoriadneho  prerušenia  školského  vyučovania  prebieha  dištančné  vzdelávanie  žiakov
prostredníctvom:

 portálu EduPage
 portálu Microsoft Teams
 e-mailovej komunikácie
 telefonických hovorov

Povinnosti žiakov:

 Žiaci sa pripravujú  formou samoštúdia na základe  zaslaných materiálov, online hodín
a ďalších zdrojov určených vyučujúcim. 

 Žiaci  sa  riadia  rozvrhom hodín a časovo zadávanú úlohu pedagógom spracovávajú
podľa harmonogramu, ktorý určí pedagóg. Čas a spôsob odovzdávania úlohy určuje
pedagóg (napr. na nasledujúcu hodinu). Úlohy žiaci zasielajú v čase rozvrhu hodín.

 Žiaci sa pripájajú na online hodiny prostredníctvom portálu Microsoft Teams. Hodina
je viazaná na čas určený rozvrhom. Online live hodiny budú zverejnené na virtuálnej
nástenke v EduPage. Od žiakov sa očakáva dôsledná príprava a aktívna spolupráca na
online live hodine.

 Žiakom môže byť zadaná aj samostatná práca. Žiaci si môžu sami určiť, v akom čase
budú na zadaní pracovať. Zadanie dostanú  k dispozícii počas   hodiny cez EduPage.
Pedagóg  stanoví  termín,  kedy má  byť  samostatná  práca  odovzdaná.  Spravidla  sa
jedná o dlhšie časové obdobie.

 Žiak alebo rodič informuje svojho triedneho učiteľa, resp. MOV o práceneschopnosti
a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia zúčastňovať sa dištančného vzdelávania. 

 V prípade, ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania (12. 10. 2020) nereaguje na
zadané úlohy a neplní  si  školské  povinnosti,  môže byť v danom predmete  za
klasifikačné obdobie neklasifikovaný.

Pedagogickí  zamestnanci     pracujú   so  žiakmi  približne  podľa  platného  rozvrhu  hodín
v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie,
resp. vypracovanie zaslaných materiálov. Pedagogickí zamestnanci zasielajú žiakom:

 nové učivo na samoštúdium ( študijné texty, prezentácie,  osnovy učiva a pod.)
 úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, zadania úloh, doplňovačky a pod.)
 zadania na overenie vedomostí (testy, písomné práce, praktické práce, )
 projekty na samostatnú prácu



Pedagogickí zamestnanci dodržiavajú rozvrh hodín (striedanie týždňov na školu a prax) tak,
aby žiaci  dostávali  materiály  a zadania  rozložené na párny a nepárny týždeň.  Pedagogickí
zamestnanci sú povinní zisťovať spätnú väzbu, či žiaci učivo naštudovali a pochopili ho.

Podkladmi pre hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušenia
školského vyučovania na škole je :

 portfólio žiackych prác, 
 výsledky testov, písomných a praktických prác
 rozhovory so žiakmi

V prípade hodnotenia odborného výcviku je podkladom na hodnotenie aj preskúšanie žiaka
z praktických zručností na pracovisku.

Podkladmi  sú  projekty,  riešenia  komplexných  úloh,  referáty,  tematické  práce,  samostatné
praktické  práce  a plnenia  dištančných  úloh spracovaných  žiakmi  počas  domácej  prípravy.
Tieto  podklady  pedagógovia  hodnotia  a známkujú.  Známky  získané  počas  prerušenia
vzdelávania (pri dištančnej forme štúdia ) spolu so známkami získanými do 11. 10. 2020,
prípadne so známkami získanými po obnovení školského vyučovania  (z prezenčnej formy
štúdia) sa započítavajú do klasifikácie každého predmetu váhou, ktorú si určí každý vyučujúci
za svoj predmet (určené zásadami hodnotenia v ŠkVP). Za klasifikáciu predmetu zodpovedajú
vyučujúci daného predmetu,  pričom zabezpečia spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka
rešpektovaním jeho individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
a individuálne  podmienky  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami
(integrovaní žiaci).

Žiaci s IUP sú hodnotení na základe výsledkov ich práce počas prezenčného a dištančného
vzdelávania.  V prípade,  že  žiaci  preukázateľne  nepracovali  v I.  štvrťroku  školského  roku
2020/2021, t.j.  sú k dátumu klasifikačnej porady neklasifikovaní, budú konať komisionálne
skúšky z daných predmetov v termíne od 11.01.2021 do 15.01.2021. 

Riaditeľka  školy  môže  na návrh  pedagogickej  rady školy  žiakom,  ktorí  zo  subjektívnych
dôvodov  bez  odôvodnenia,  či  ospravedlnenia  nepracujú  podľa  pokynov  vyučujúceho
(nesplnili  požiadavky  dištančného  vzdelávania)   nariadiť  preskúšanie  (komisionálnu
skúšku) za I. polrok školského roku 2020/2021.

V 1.  polroku  školského  roku  2020/2021  v čase  prerušenia  školského  vyučovania  budú
klasifikované  všetky  predmety  okrem  etickej  výchovy,  náboženskej  výchovy  a telesnej
a športovej  prípravy.  Uvedené  predmety  žiak  absolvoval, ak  splnil  požiadavky  určené
jednotlivými vyučujúcimi daných predmetov, tj. ak splní dištančné úlohy zadané vyučujúcimi.
Žiak oslobodený od TSP bude mať na vysvedčení uvedené „oslobodený“. 

Každý pedagogický zamestnanec zapíše do 13. 11. 2020 do 14.00 hod do elektronickej
žiackej knižky všetky čiastkové známky z prezenčnej aj dištančnej formy štúdia.

Zároveň zapíše poznámku u žiakov nasledovne:

 červená obálka - neklasifikovaný žiak - napíše dôvod nehodnotenia žiaka k dátumu
13. 11. 2020.

 žltá obálka - napomínaný žiak -  napomenutie k zlepšeniu práce - žiak môže byť na
konci prvého polroku klasifikovaný známkou nedostatočný  



Každý pedagogický  zamestnanec  zašle  do  16.11.2020  do 14.00  hod.  zástupcovi  riaditeľa
(učitelia)  a HMOV  (MOV)  zoznam  nehodnotených   a napomínaných   žiakov,  prípadne
návrhy na znížené známky zo správania.  

Vedenie školy aj v tejto mimoriadnej situácii zodpovedá za kvalitu výchovno – vzdelávacieho
procesu  a aj  za  hodnotenie  jeho  výsledkov.  Aj  v tejto  dobe  mimoriadneho  prerušenia
vyučovania  je  v záujme  zabezpečenia  spravodlivosti  pri  hodnotení  každého žiaka  dôležité
rozlíšiť, ktorí žiaci v rámci svojich individuálnych možností sa snažia vzdelávať a pracovať
spoločne s pedagógom a ktorí  bezdôvodne a bez  ospravedlnenia  nepracujú,  prácu  ignorujú
a dokonca znevažujú prácu ostatných žiakov v triede.

Polročná  klasifikačná pedagogická rada sa uskutoční najneskôr do 26. 01. 2021. 

V Piešťanoch 04.11. 2020

Vypracovali :    Ing. Anna Zálešáková , riaditeľka školy
   PhDr. Ing. Tomáš Kubica, zástupca riaditeľky školy

                           Mgr. Jana Hašková , HMOV


