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Dodatok č. 1 

 

k Systému  hodnotenia žiakov 

ZŠ s MŠ Podolie 

na školský rok 2019/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k Systému hodnotenia nadobúda účinnosť dňa 29. 4. 2020 s platnosťou 

do  trvania mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. 

 

 

 

  

 

 

  

                                                 RNDr. Janka Schreiberová 

 riaditeľka školy 
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1. Základné princípy 

 
Tento dodatok  bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade vedenej spôsobom 

online videokonferencie prostredníctvom Microsoft Teams dňa  29.4.2020. Vychádza  

z Usmernenia na hodnotenie ţiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo 

a aktualizovalo MŠVVaŠ SR dňa 20.4.2020.  

 

Základné princípy hodnotenia ţiakov v čase prerušeného vyučovania v školách, ktoré si 

z hore uvedeného usmernenia osvojuje naša škola:  

 

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení kaţdého ţiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  

- akceptovať jedinečnosť podmienok ţiakov na vzdelávanie. 

 

2. Dištančné vzdelávanie počas mimoriadnej situácie 

 

Počas prerušeného vyučovania v čase mimoriadnej situácie prebieha vyučovanie našimi 

učiteľmi nasledovne: 

 

 Vedenie školy získalo licenciu MS Office 365 a distribuovalo prístupové údaje 

všetkým pedagogickým zamestnancom a ţiakom školy, čím sprístupnilo ţiakom 

aplikáciu MS Team na online vzdelávanie. 

 Vedenie školy vytvorilo a zverejnilo na web stránke školy  nový rozvrh platný v čase 

mimoriadnej situácie. 

 Ţiaci 1. stupňa majú online vzdelávanie 2 aţ 3–krát do týţdňa podľa dohody 

s triednym učiteľom, vyuţívajú buď Skype alebo MS Teams. 

 Ţiaci 2. stupňa majú kaţdý deň 1 – 2 hodiny online vyučovania prostredníctvom MS 

Teams, rozvrh je doplnený o 3 hodiny predmetov, na ktoré ţiaci môţu dostať na daný 

deň prácu na doma, zvyčajne ide o predmety totoţné s predmetmi online vyučovania. 

 Pri domácom vzdelávaní kladieme dôraz na predmety slovenský jazyk a literatúra, 

cudzí jazyk, matematika, prírodovedné predmety (PVO, PDA, FYZ, CHE, BIO), 

spoločenskovedné predmety (VLA, GEG, DEJ, OBN). Zadania na vypracovanie úloh 

pre ţiakov sa viaţu len na tieto uvedené predmety hlavných vzdelávacích oblastí. 

 Pri domácom vzdelávaní sa kladie dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti, rozvoj 

jazykových kompetencií a komunikačných zručností. 

 Online hodiny slúţia hlavne na vyvodenie a vysvetlenie nového učiva, precvičovanie, 

overovanie úrovne porozumenia.  

 Počas domáceho vzdelávania sa ţiakom nezadávajú zadania na vypracovanie 

z ostatných predmetov (výchovné predmety, technika, technické práce, pracovné 

vyučovanie, informatika, viac ako peniaze). Vyučujúci môţu navrhovať ţiakom 

dobrovoľné zaujímavé aktivity z týchto predmetov na vyplnenie voľného času. Je na 

ţiakoch a rodičoch, či dieťa bude doma cvičiť, spievať, maľovať a pod. 

 Ţiakom, ktorí mali problém s počítačom, škola zapoţičiava notebooky. 

 Ak ţiak chýba na online vyučovaní, je potrebné, aby ho rodič ospravedlnil. 

 Online hodiny si môţu ţiaci s učiteľom dohodnúť aj individuálne ako konzultačné 

alebo doučovacie hodiny. 

 O ţiakov, ktorí nemajú v domácom prostredí prístup na internet a technické zázemie, 

sa starajú na to určení pedagogickí zamestnanci podľa vedením určeného rozpisu. 

Týmto ţiakom tlačia pracovné materiály, ktoré im zasielajú učitelia predmetov. Ţiaci si 
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ich v dohodnutý čas chodia vyzdvihnúť do školy a vypracované o týţdeň prinesú do 

školy, nedostatky skonzultujú s ped. zamestnancom, ktorý im prácu opravuje, 

upozorňuje na chyby, navrhuje správne postupy. O ţiakoch a ich výsledkoch a práci si 

PgZ vedú záznamy, o ktoré sa oprú predmetoví učitelia pri záverečnom hodnotení. Tu 

je potrebná veľká spolupráca učiteľov predmetov a tých PgZ, ktorí sa starajú o ţiakov 

bez technickej domácej podpory. 

 Pre ţiakov so ŠVVP majú asistenti učiteľa a školský špeciálny pedagóg konzultačné 

hodiny, kedy sú ţiakom aj učiteľom k dispozícii cez MS Teams a vedia poskytnúť 

pomoc a poradenstvo. 

 Učitelia predmetov zadávajú prácu na doma na svojich webových stránkach, 

prostredníctvom domácich úloh v Edupage, v aplikácii MS Teams alebo 

prostredníctvom mailovej komunikácie. 

 Vypracovanie úloh ţiakom je odporúčané vedením školy zadávať ţiakom  v čase od 

8.00 do 16.00 hod. 

 

3. Zásady priebežného hodnotenia žiakov 

 

 Priebeţné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou 

klasifikácie.  

 Ţiaci sú povinní odovzdávať výsledky svojej domácej práce (projekty, pracovné listy, 

videá, fotky, samostatné domáce práce, ...) učiteľom predmetov buď cez MS Teams, 

alebo ako prílohy mailov, cez Messenger alebo SMS, či MMS a pod.  

 Učitelia individuálne opravujú domáce práce, poskytujú ţiakom spätnú väzbu, 

upozorňujú ţiakov na chyby, ktoré robia a navrhujú postupy pri ich odstraňovaní. 

Hodnotenia domácich prác ţiakov sú slovné a majú mať motivačný charakter.  

 Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a 

individuálne osobitosti ţiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. 

 Učitelia počas dištančného vzdelávania ţiakov v domácom prostredí môţu ţiakom 

zadávať rôzne formy precvičovacích testov, kvízov, formulárov, otázok na zistenie 

úrovne pochopenia učiva. Testy sa neznámkujú, môţu sa hodnotiť počtom správnych 

odpovedí alebo úspešnosťou v %, aby  ţiak po ich absolvovaní vedel, v čom má  

nedostatky a mohol si svoje vedomosti a zručnosti doplniť. 

 Počas prerušeného vyučovania ţiaci nepíšu kontrolné písomné práce. 

 V čase mimoriadnej situácie MŠVVaŠ ruší povinnosť realizovať predpísané písomné 

práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  

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

tri týţdne od nástupu ţiakov do školy. 

 

 

4. Zásady záverečného hodnotenia žiakov 

 

 Záverečné hodnotenie ţiakov na konci 2. polroka bude zohľadňovať: 

- známky a poznámky (kladné, či záporné), ktoré ţiak získal v období po polročnej 

klasifikácii do času zatvorenia školy (od 24.1.2020 do 10.3.2020), 

- kvalitu vypracovania ţiackych prác realizovaných počas domáceho vzdelávania, 

- pravidelnosť plnenia úloh, zodpovednosť pri ich plnení, dodržiavanie termínov 

odovzdávania prác, snahu sa zlepšovať počas domáceho vzdelávania, 

- rozhovory so žiakmi počas online vyučovania, 

- aktivita a zapájanie sa do výučby počas online hodín, 
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- výsledky hodnotenia ped. zmestnancov, ktorí mali na starosti vzdelávanie detí 

bez prístupu k online vzdelávaniu 

- známky a poznámky (kladné, či záporné), ktoré ţiak získa v období najskôr 3 

týţdne po nástupe žiakov do školy, ak sa školy otvoria do konca šk. roka 2019/20. 

 Ţiaci 1. ročníka budú na konci šk. roka hodnotení na vysvedčení slovne. 

 Ţiaci 2.-9. ročníka budú na konci šk. roka hodnotení na vysvedčení klasifikáciou. 

 Všetky výchovné predmety na škole budú mať ţiaci školy hodnotené slovne slovom 

absolvoval (-a). Takto hodnotené budú aj niektoré ďalšie predmety, ktoré nie je škola 

schopná vyučovať na diaľku alebo na ne nekladie dôraz v období mimoriadnej 

situácie. Ide o nasledovné predmety: 

- hudobná výchova, 

- telesná a športová výchova, 

- výtvarná výchova, 

- etická výchova, 

- náboţenská výchova, 

- pracovné vyučovanie, 

- informatika, 

- technika, 

- technické práce, 

- viac ako peniaze. 

 V prípade, ak boli ţiaci rozhodnutím riaditeľky školy oslobodení z niektorého 

predmetu na obdobie 2. polroka, z tohto predmetu bude ich hodnotenie neabsolvoval 

(-a). 
 

5. Klasifikácia záverečného prospechu žiakov 

 

Prospech ţiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa na vysvedčení bude klasifikuje 

týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný. 

 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

- ţiak dosahoval  v mesiacoch február, marec výborné vyučovacie výsledky, 

- kvalita vypracovania ţiackych prác realizovaných počas domáceho vzdelávania je na 

90% a viac (dôraz sa kladie na správnosť, úroveň osvojenia vedomostí, kreativitu, 

výstiţnosť) 

- ţiak je samostatný, pravidelne a zodpovedne si plní úlohy, dodrţiava termíny 

odovzdávania prác,  

- ţiak sa aktívne, tvorivo a správne  zapája do výučby počas online hodín. 

 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                        

- ţiak dosahoval  v mesiacoch február, marec chválitebné vyučovacie výsledky, 

- kvalita vypracovania ţiackych prác realizovaných počas domáceho vzdelávania je na  

75% - 89% (dôraz sa kladie na správnosť, úroveň osvojenia vedomostí, kreativitu, 

výstiţnosť), jeho práce majú občas malé nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstiţnosti, 

- ţiak pravidelne a zodpovedne plnil úlohy, dodrţiaval termíny odovzdávania prác,  

- ţiak sa aktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa tvorivo zapája do výučby počas online 

hodín. 



 5 

 

 

 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

- ţiak dosahoval  v mesiacoch február, marec dobré vyučovacie výsledky, 

- kvalita vypracovania ţiackych prác realizovaných počas domáceho vzdelávania je na  

51% - 74% (dôraz sa kladie na správnosť, úroveň osvojenia vedomostí, kreativitu, 

výstiţnosť), jeho práce sú menej kvalitné, majú menšie nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstiţnosti, ţiak  je schopný opraviť ich s pomocou učiteľa, 

- ţiak sa snaţí plniť úlohy, občas nedodrţiava termíny odovzdávania prác, je potrebný 

podnet a usmernenia učiteľa, 

- ţiak sa zapája do výučby počas online hodín sporadicky, na podnet učiteľa. 

 

Stupeň 4 (dostatočný)                                                        

- ţiak dosahoval  v mesiacoch február, marec dostatočný prospech, 

- kvalita vypracovania ţiackych prác realizovaných počas domáceho vzdelávania je na  

50% - 25% (dôraz sa kladie na správnosť, úroveň osvojenia vedomostí, kreativitu, 

výstiţnosť), jeho práce sú nekvalitné, majú váţne nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstiţnosti, ţiak  je schopný opraviť ich s pomocou učiteľa, 

- ţiak má malú snahu plniť úlohy, často nedodrţiava termíny odovzdávania prác, je často 

potrebný podnet a usmernenia učiteľa, 

- ţiak sa zapája do výučby počas online hodín sporadicky, na podnet učiteľa. 

 

Letné preskúšanie kvôli rozhodnutiu o opakovaní ročníka (do 31.8.2020) 

Aktivita a snaha ţiaka, zapájanie sa do výučby je jednou z podmienok, ktoré ţiak musí 

splniť, aby získal príslušné hodnotenie. Hodnotí sa na základe portfólia prác ţiaka v čase 

dištančného vzdelávania. 

Ak sa ţiak nezúčastňuje online vyučovania (a pritom má na takéto vyučovanie vytvorené 

podmienky v domácom prostredí), nevypracováva  a neodovzdáva práce a úlohy zadané 

učiteľmi predmetov, nekomunikuje s učiteľmi, nedbá na výzvy učiteľa, triedneho učiteľa, 

riaditeľa školy, nepríjme pomoc ponúkanú učiteľmi alebo asistentami učiteľa, takémuto 

ţiakovi škola nevydá na konci roka vysvedčenie.  

Takýto ţiak dostane na konci šk. roka písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v 

niektorom predmete/predmetoch nesplnil stanovené kritériá. Triedny učiteľ alebo 

predmetový učiteľ odôvodní rozhodnutie o preskúšaní v oznámení. Zároveň riaditeľ 

oznámi na podnet učiteľov, aké povinnosti a akým spôsobom ţiak preukáţe do 31.8.2020. 

Riaditeľ určí termín a spôsob preukázania po dohode s pedagogickou radou. Po splnení 

podmienok vystaví škola ţiakovi vysvedčenie. Ak ţiak nesplní povinnosti a nepreukáţe 

plnenie kritérií hodnotenia v termíne určenom riaditeľom školy, ţiak môţe opakovať 

ročník. 

 

Komisionálne preskúšanie (do 31.8.2020) 

Ak mal ţiak 2. stupňa dve a viac nedostatočných na vysvedčení v 1. polroku alebo bol 

neklasifikovaný z nejakého predmetu a v 2. polroku v rámci domáceho vzdelávania 

nepracoval podľa kritérií určených v tomto dokumente, ţiaka môţe pedagogická rada 

navrhnúť na komisioálne preskúšanie. Zákonný zástupca bude o tom  upovedomený 

rozhodnutím riaditeľa školy a ţiakovi prídu okruhy, z ktorých bude skúšaný. komisionálne 

preskúšanie prebehne v poslednom augustovom týţdni. 
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6. Postup do vyššieho ročníka 
 

  V čase mimoriadnej situácie nemôţe byť ţiak zo ţiadneho predmetu hodnotený 

stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôţe  

opakovať ročník okrem prípadov, uvedených niţšie. 

 V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch moţné určiť pred 

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých ţiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo 

subjektívnych príčin neplnili poţiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli 

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je moţné 

najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.  

O preskúšaní ţiaka rozhoduje pedagogická rada.  

 V čase mimoriadnej situácie ţiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali 

známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môţu 

absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 


