
Upravené zásady hodnotenia 

pre žiakov 1.2.a 3. ročníkov – odbory: TL, ELE, MM, MN, POZSaZ a  

žiakov 1.a 2.ročníka odboru OSV. 

Spoločné zásady hodnotenia a klasifikácie platné počas prerušenia vyučovania od 

12.3.2020 pre uvedených žiakov znejú:   

Zásady hodnotenia 

Priebežné hodnotenie bude mať : 

- charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa 

- motivačný charakter 

- bude pomenovávať žiakom chyby, ktoré robia a navrhovať postup pri ich 

odstraňovaní 

- individualizovaný charakter, budú rešpektované individuálne podmienky na domácu 

prípravu a dištančné vzdelávanie 

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť hodnotenie a klasifikácia znížená len na základe 

neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.  

Na základe odporučenia predmetových komisií sa v 2.polroku školského roka 2019/20 

nebude klasifikovať oproti pôvodnému stavu predmet telesná a športová výchova. Na 

vysvedčení sa uvedie, že žiak výcvik absolvoval/neabsolvoval.  

Získavanie podkladov na hodnotenie 

 
Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ, resp. 

majster OV najmä z portfóliových prác žiaka (projekty, tematické práce, samostatné 

praktické práce, dištančné úlohy), z aktivity žiakov v prípade realizácie vyučovania formou 

videokonferencií, ale aj z inej komunikácie so žiakmi najmä, ak žiak neposiela vypracované 

práce. V takom prípade vyučujúci daného predmetu komunikuje túto situáciu aj s triednym 

učiteľom žiaka, ktorý sa na posúdení a riešení situácie podieľa. 

Žiakom, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie, budú práce 

zasielané poštou. Žiaci, ktorým bránia vo vypracovávaní prác vážne prekážky, ako napr. 

vážny zdravotný stav a podobne, sú povinní túto skutočnosť  vopred oznámiť triednemu 

učiteľovi. 

Portfóliové práce žiaka môžu byť hodnotené: známkou, percentuálne alebo slovne – 

vyučujúci zvolí systém hodnotenia danej práce a formu oznámi žiakovi vopred v zadaní 

práce. 

Pri hodnotení a klasifikácii známkou sa prihliada na stupnicu hodnotenia schválenú PK pre 

daný predmet a odbor štúdia.  

Žiaci sa nehodnotia na základe testov a písomných skúšok.  



Za vypracovanú prácu odovzdanú v predpísanom termíne nemôže žiak získať hodnotenie 

nedostatočný. Takáto práca bude hodnotená symbolom NP (v poznámke v žiackej knižke sa 

uvedie, „práca nespĺňa podmienky“) a žiak dostane šancu si prácu opraviť na základe spätnej 

väzby od učiteľa. 

V prípade nevypracovania, neodovzdania zadanej práce je žiak hodnotený  symbolom N (v 

poznámke v žiackej knižke sa uvedie, „žiak prácu neodovzdal v stanovenom termíne“).   

Pred záverečnou klasifikáciou môže žiak najneskôr 2 týždne pred záverečnou klasifikáciou 

doručiť vyučujúcemu opravené práce, ktoré boli hodnotené symbolom  NP (žiak prácu 

odovzdal, ale nesplnil podmienky). Takto odovzdané práce budú hodnotené známkou podľa 

stupnice pre hodnotenie tejto práce. Ak žiak takúto prácu neopraví alebo neopraví 

v stanovenom termíne, zmení sa symbol NP na známku 5. 

 Ak niektoré práce žiak neodovzdal vôbec môže ich vypracovať dodatočne  a doručiť tiež 

najneskôr 2 týždne pred záverečnou klasifikáciou učiteľovi príslušného predmetu. Takto 

odovzdané práce budú hodnotené známkou podľa stupnice pre hodnotenie tejto práce, 

avšak zníženej o 1 stupeň. Ak však prácu žiak neodovzdá ani do tohto termínu bude symbol 

N nahradený známkou 5.     

To sa týka aj žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie a nepošlú 

vypracované práce poštou, ani ich inak nedoručia do školy na hodnotenie v stanovených 

termínoch. 

Osobitné prípady, vzniknuté napr. z vážnych zdravotných dôvodov, ale aj iných, alebo 

prípady nezahrnuté v týchto zásadách budú posudzované individuálne, avšak v súlade 

s týmito zásadami.  

Záverečná klasifikácia 

Pri záverečnej klasifikácii z daného predmetu sa budú zohľadňovať aj študijné výsledky 

dosiahnuté v 2.polroku pred 12. marcom 2020. 

Ak bude žiakovi aj po dodatočnom odovzdaní prác chýbať 40 alebo viac % zadaných prác 

z jednotlivých predmetov, nebude z týchto predmetov klasifikovaný a musí požiadať 

o komisionálne preskúšanie v náhradnom termíne.  

Komisionálne skúšky 

O komisionálnom preskúšaní žiaka rozhoduje klasifikačná pedagogická rada.  

Termín komisionálnych skúšok bude určený dodatočne podľa aktuálnej situácie, resp. 

podľa pokynov ministerstva.   

Výsledkom hodnotenia na komisionálnej skúške môže byť aj hodnotenie nedostatočný. 

Podľa zákona je výsledok komisionálnej skúšky pre žiaka  konečný, opravná skúška už nie je. 

Takýto žiak môže požiadať o opakovanie ročníka. V prípade neospravedlnenej neúčasti žiaka 

na komisionálnej skúške je žiak z daného predmetu tiež hodnotený známkou 

"nedostatočný". 

V Žiari nad Hronom, 29.4.2020 


