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OZNÁMENIE O ZMENE HODNOTENIA PREDMETOV 

žiakom a ich zákonným zástupcom  

 

V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020, zverejnenom na portáli učimenadialku.sk, Vám riaditeľ školy oznamuje 

neklasifikovanie tých vyučovacích predmetov, ktoré boli v prvom polroku školského roku 

2019/2020 klasifikované a v čase prerušeného vyučovania v Základnej škole s materskou 

školou, Koškovce 134, neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou 

realizáciou vyučovania. 

 

Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, že na základe spomínaného 

usmernenia ministra školstva môže škola pristúpiť k nasledovnému: 

1. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred 

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov ZŠ, ktorí zo subjektívnych 

príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za 

obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po 

obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje 

pedagogická rada. 

O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie 

rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou nasledovne: 

 

Hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v 2. polroku školského roku 2019/2020 

V prvom ročníku základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie realizuje záverečné 

hodnotenie formou slovného hodnotenia. 

 

V druhom  až štvrtom  ročníku základnej školy  sa v čase mimoriadnej situácie realizuje 

záverečné hodnotenie formou neklasifikovaním predmetov, ktoré v 1. polroku školského 

roku 2019/2020 boli klasifikované: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, 

informatika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova. 

V piatom až deviatom ročníku základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie realizuje 

záverečné hodnotenie formou neklasifikovaním predmetov, ktoré boli klasifikované: 

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk, matematika, 

informatika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, náboženská 

výchova, technika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova. 

 

Žiakovi, ktorý je vo vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo: 
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 absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych 

dôvodov nepracoval.  

 

Súčasťou záverečného hodnotenia žiakov druhého až deviateho ročníka bude príloha 

písomného slovného hodnotenia za druhý polrok, v ktorom bude súhrn zhodnotenia 

vedomostí, zručností, návykov a postojov žiaka.  

Žiakom špeciálnych tried s mentálnym postihnutím - sa v čase mimoriadnej situácie 

realizuje záverečné hodnotenie formou neklasifikovaním predmetov, ktoré boli 

klasifikované:  

1. Žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, vlastiveda, dejepis, geografia, 

občianska náuka, etická výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná 

výchova, telesná a športová výchova.  

2. Žiak so stredným stupňom mentálneho postihnutia - slovenský jazyk a literatúra, 

rozvíjanie komunikačnej schopnosti, matematik , informatická výchova, vecné učenie, 

etická výchova, pracovné vyučovanie, svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchova, 

telesná výchova. 

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), 

sa na vysvedčení uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo: 

 absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych 

dôvodov nepracoval. 

 

Súčasťou záverečného hodnotenia žiakov špeciálnych tried s mentálnym postihnutím 

bude príloha písomného slovného komentára za druhý polrok, ktorá bude vystihovať  

pokroky, snaženie a vzťah k jednotlivým činnostiam žiaka. 

 

V prípade obnovenia vyučovania v školskom roku 2019/2020 o zmene spôsobu 

hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov môže opätovne rozhodnúť riaditeľ školy 

po prerokovaní s pedagogickou radou. 

 

V Koškovciach 29.04.2020                                                               RNDr. František Bočkay      

                                                                                                                       riaditeľ školy 

Text celého usmernenia:   

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf 

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

