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Hodnotenie žiakov v dištančnom vzdelávaní vychádza: 

 z Dodatku č.2 Zásady hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v I. štvrťroku  školského roka 2020/2021 z 18.11.2020 

 z Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných 

škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa  9.12.2020    

Zásady dištančného vzdelávania  ovplyvňujúce priebežné hodnotenia 

prospechu i správania 
 Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný 

zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho 

učiteľa.  

 Zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť triednemu učiteľovi svojho dieťaťa dôvody 

jeho neúčasti na dištančnom vzdelávaní aj pre prípadné technické prekážky. 

 On-line vyučovacie hodiny sú pre žiaka povinné. Žiak je povinný aktívne sa zapájať 

a komunikovať počas on-line hodín.  

 Na on-line hodinách je žiak povinný sa riadiť pokynmi vyučujúceho - zapnutie 

kamery/ak je súčasťou zariadenia/, mikrofónu. 

 Nie je možné robiť akékoľvek zvukové záznamy či obrazové záznamy vyučovacích 

hodín bez súhlasu učiteľa. 

 Žiaci i učitelia dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie, 

prejavujúc si tak vzájomnú úctu. 

 Od žiakov sa očakáva ich samostatná práca. Pri odpisovaní pri on-line testoch, 

písomných prácach, resp. dištančných domácich úlohách to bude považované za 

porušenie školského poriadku. 

 Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá 

a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby. 

 Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ 

žiak nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu. 

 

Zásady záverečného hodnotenia 
Brať do úvahy individuálne i domáce podmienky žiaka počas dištančného vzdelávania, 

dostupnosť technických prostriedkov, možnosti a schopnosti žiakov zo ŠVVP, možnosť 

prezenčného vyučovania v malej skupine žiakov. 

Pri záverečnom hodnotení, výslednej známke, bude vyučujúci : 

 prihliadať na prácu žiaka počas celého I.polroku školského roka. 

 zohľadňovať získané výsledky počas dištančného vzdelávania 

o  v ETK (IŽK EduPage) z obdobia prerušeného vyučovania výsledky 

zapisovať ako novú udalosť „dištančné vzdelávanie„  nastaviť typ 

hodnotenia - známky, body alebo percentá, nastaviť váhu udalosti na 

štandardnú/štvrtinovú/polovičnú. 
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Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa bude realizovať záverečné hodnotenie: 

 Hlavných vzdelávacích oblastí – vyučovacie predmety   

o I.stupeň :SJL, ANJ, MAT, INF, VLA, PVO, PDA 

o II.stupeň: SJL, ANJ, MAT, INF, BIO, CHEM, FYZ,  DEJ, GEG, OBN 

 klasifikáciou podľa príslušného stupňa 

 

 Komplementárnych vzdelávacích oblastí – vyučovacie predmety 

o  I.stupeň: (HUV, VYV, PVC)  - klasifikáciou slovom 

absolvoval/neabsolvoval (zmena Dodatku č.2 z dôvodu zhoršenia 

epidemiologickej situácie nebolo možné do konca I.polroku naplniť všetky 

ciele predmetov kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou) 

o  II.stupeň: (HUV, VYV, RGV) - klasifikáciou slovom 

absolvoval/neabsolvoval 

o  THD, SEE - klasifikáciou podľa príslušného stupňa 

 

Predmety komplementárnych vzdelávacích  oblastí (TSV, ETV, NBV) na I. aj II. stupni 

nebudú v záverečnom hodnotení  za obdobie aj prezenčného vzdelávania počas mimoriadnej 

situácie súvisiacej s Covid 19 klasifikované podľa príslušného stupňa, ale slovom 

absolvoval/neabsolvoval. 

 
Celkové hodnotenie žiakov základných škôl 

Podľa § 55 ods. 1  zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon)   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„školský zákon“) možno hodnotiť žiakov základných škôl 

a) slovným hodnotením, 

b) klasifikáciou („známkou“), 

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 

Vo vyučovacích predmetoch, ktoré sú podľa § 55 ods. 2 školského zákona určené       

v školskom vzdelávacom programe ako neklasifikované a nemožno ich hodnotiť ani 

slovne, sa na vysvedčení uvedie slovo „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“ (ďalej len 

„nehodnotené vyučovacie predmety“). 

 a) 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, 

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.“. 
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V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj 

celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením. 

 

Pri záverečnom hodnotení - Prezenčného vzdelávania 
Ak  pre  závažné  objektívne  príčiny  napr.  z dôvodu  nedostatočných   podkladov   k 

hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka hodnotiť v 

riadnom termíne v prvom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za 

prvý polrok v riadnom termíne nehodnotí. 

Riaditeľ základnej školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín a to spravidla tak, aby sa 

hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 

 

Pri záverečnom hodnotení  -  Dištančného vzdelávania 
Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu 

alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka hodnotiť v  riadnom termíne v 

prvom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za prvý polrok v 

riadnom termíne nehodnotí. 

Riaditeľ základnej školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín a to spravidla tak, aby sa 

hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 

Tohto žiaka možno hodnotiť na základe komisionálnej skúšky alebo získaním podkladov k 

hodnoteniu. Podkladom môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh alebo samostatné 

praktické práce spracované žiakmi. 

 

Ak 

a) žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania 

zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom 

vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné, 

b) konanie žiaka podľa písm. a) bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok, 

c) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek 

podľa písm. a) a 

d) zlepšenie nenastalo, 

je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v 

neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky 

slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel. 

 

Ak najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, má 

žiak základnej školy prospech nedostatočný, v slovnom hodnotení nesplnil ciele 

vyučovacieho predmetu  alebo  bol  hodnotený  podľa  §  18  ods.  10  vyhlášky  slovom  

„neabsolvoval“    s celkovým prospechom neprospel, môže vykonať opravnú skúšku a to 

najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok. 
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Doklad o získanom vzdelaní 
Podľa § 55 ods. 10 a 11 školského zákona 

(10) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá 

žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 

prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa 

vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia. 

(11) V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré 

obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky 

príslušného školského roka. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov 

stredných škôl a odborných učilíšť sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom 

vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej 

pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.“. 

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý 

polrok sa vydáva na papieri bez štátneho znaku a bez vodotlače. 

Riaditeľ základnej školy po prerokovaní v pedagogickej rade určí výber tlačiva 

vysvedčenia 605, 606 alebo 607 podľa spôsobu hodnotenia uvedeného v § 55 ods. 1 

školského zákona. Tlačivá vzorov vysvedčení sú zverejnené na webovom sídle 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na školský rok 

2019/2020  a sú platné aj pre školský rok 2020/2021. 

V špeciálnej základnej škole a základnej škole pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, ktorá vzdeláva žiakov s autizmom, okrem tlačív uvedených vyššie 

možno použiť na 

a) slovné hodnotenie tlačivo vysvedčení 192 alebo 206, rovnaké ako v  

školskom roku 2019/2020, 

b) klasifikáciu, rovnaké tlačivo na vysvedčenie ako v školskom roku 

2019/2020 na varianty A, B, a C, 

c) kombináciu klasifikácie a slovného hodnotenia tlačivo vysvedčenia 

497. 

Základným školám pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré vzdelávajú 

žiakov bez mentálneho postihnutia sa odporúča použiť tlačivá vysvedčení 095, 155, 

156, 157, 159,181, 182, 508, 602 a 603, rovnaké ako v školskom roku 2019/2020 

 

 

 

 

 

V Trnovci nad Váhom,  21.1.2021                                                              Mgr. Miriam Žigová 

              riaditeľka školy 


