
Príloha č. 3 k Smernici o hodnotení žiakov  

 

Hodnotenie žiakov za 2. polrok 2019/2020 v čase mimoriadnej situácie  

Vzhľadom na prerušené vyučovanie od 16. marca 2020 z dôvodu zamedzenia šírenia 

koronavírusu sa vzdelávanie žiakov školy presunulo do domáceho vzdelávania (home-office).  

Z uvedeného dôvodu pedagógovia školy navrhli a schválili postup pri záverečnom 

hodnotení žiakov za príslušný ročník s ohľadom na sociálne podmienky žiakov: 

 

1. Všetky predmety výchovného zamerania budú hodnotené slovom absolvoval/absolvovala.  

 

2. Predmety s jednohodinovou dotáciou, pri ktorých nebolo možné naplniť ciele predmetu 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, budú hodnotené slovom absolvoval/absolvovala, ak 

žiaci: 

a) nemajú ani jednu známku a zapájajú sa do domáceho vzdelávania, 

b) majú žiaci jednu známku a zapájajú sa do domáceho vzdelávania. 

 

3.  Predmety s jednohodinovou dotáciou v týždni, pri ktorých žiaci majú dostatočný počet 

známok a súčasne sa zapájajú/nezapájajú do domáceho vzdelávania, budú klasifikované. 

 

4. Dvojhodinové a viachodinové predmety v týždni s dostatočným počtom známok a súčasne 

sa žiaci zapájajú/nezapájajú do domáceho vzdelávania, budú klasifikované. 

 

Podkladmi pre záverečné hodnotenie žiakov formou klasifikácie budú: 

 známka za 1. polrok 2019/2020, 

 získané známky v 2. polroku 2019/2020 do 13. marca 2020, 

 účasť/neúčasť žiakov na domácom vzdelávaní a zapojenie/nezapojenie žiakov do 

domáceho vzdelávania na základe určeného rozvrhu (elektronická komunikácia, 

prípadne iná forma vypracovania a zasielania domácich úloh). 

 

Ak žiaci z objektívnych dôvodov (nemajú IKT, pripojenie na internet) alebo  subjektívnych 

dôvodov (ľahostajnosť, nezáujem,...) nereagujú na domáce vzdelávanie alebo reagujú len 

veľmi zriedkavo, budú do 3. júla 2020 zákonní zástupcovia písomne informovaní 

o termíne dodatočného preskúšania žiaka z daného predmetu/z daných predmetov. 

Individuálne preskúšanie žiakov sa uskutoční do 31. 8. 2020. 

 

Komisionálne skúšky vykonajú žiaci, ktorí dosiahli najviac z dvoch predmetov v 1. 

polroku stupeň nedostatočný, do 13. marca 2020 získali známky nedostatočný a zo 

subjektívnych príčin (ľahostajnosť, nezáujem,...) sa nezapájajú do domáceho 

vzdelávania. Zákonní zástupcovia budú do 10. júla 2020 písomne informovaní o termíne 

vykonania komisionálnych skúšok žiakov. Komisionálne skúšky sa konajú spravidla 

posledný augustový týždeň aktuálneho roka. 

 

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia bude umožnené v čase letných prázdnin 

doučovanie. Bližšie informácie budú včas zverejnené na webovom sídle školy. 

 

Mgr. Iveta Tomášová, rš 


