
Pravidlá  vyučovania a hodnotenia žiakov  v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v škol. roku 2019/20 na  

Spojenej škole, J. Rumana 6 v Liptovskom Mikuláši 

 

I. Pravidlá vyučovania: 

- zadávať úlohy cez Edupage, e-mail,  sociálne siete alebo inou formou s 

presnými inštrukciami pre žiakov, v jednotlivých predmetoch sa zamerať viac 

na opakovanie a upevňovanie prebratého učiva. 

- do triednej knihy ŠKD a ŠMŠ sa uvedú tieto dva záznamy: 

„Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 16. 03. 2020 do 29. 03. 

2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 

dňa 12. marca 2020.“ a„Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 

30. 03. 2020 do odvolania.“ 

- Do triednej knihy ŠZŠ sa uvedie nasledovný text: 

„Prerušenie vyučovania od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 na základe 

usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 

2020.“ 

V termíne od 30. marca 2020 do odvolania sa zapíše nasledovný text: 

„Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania.“ 

 

Do triednej knihy v časti Poznámka sa uvedie, že vyučovanie prebiehalo podľa 

správy metodického združenia. MZ urobí stručnú správu o priebehu 

vyučovania v jednotlivých triedach alebo predmetoch. 

 

II. Zásady hodnotenia: 

- rešpektovať  individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné 

vzdelávanie 

- sústrediť pozornosť na poskytovanie  spätnej väzby žiakom počas učenia 

- pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní 

- pri priebežnom hodnotení zohľadňovať  individuálne osobitosti žiakov  

 

III. Podklady pre hodnotenie 

- samostatné práce žiakov, portfóliá žiackych prác, rozhovory so žiakmi, 

konzultácie s rodičmi žiakov 

- plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

- opakovanie a prehlbovanie poznatkov 

 

IV. Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV 

 prípravný a prvý ročník A variant, všetky ročníky B,C variantu a 

autisti 

Nebudú hodnotení spôsobom, ako boli hodnotení v I. polroku z dôvodu, že 

podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele 

všetkých predmetov plnohodnotnou kvalitou a plnohodnotnou realizáciou. 

Z toho dôvodu budú mať žiaci na vysvedčeniach uvedené slovo 

absolvoval/neabsolvoval. 

 

 2.-9. ročník A variant 

KLASIFIKÁCIA /známka/ vo všetkých predmetoch, okrem predmetov 



výchovného zamerania s prihliadnutím na klasifikáciu žiakov v prvom 

polroku školského roka 

 Ak žiak v priebehu druhého polroka pred i v rámci dištančného 

vzdelávania pracoval štandardne, známka bude v súlade s klasifikáciou 

v prvom polroku. 

 Ak žiak pracoval iniciatívne, dochvíľne a s ochotou, vyučujúci môže 

oceniť jeho zodpovednosť a známku z prvého polroka o stupeň zlepšiť. 

 Ak sa žiak do dištančného vzdelávania nezapájal alebo zapájal len 

príležitostne /a triedny učiteľ má prostredníctvom kontaktu s rodičom 

overené, že technické podmienky pre prácu na zadávaných úlohách má 

dostatočne vytvorené/, úlohy plnil povrchne a oneskorene, vyučujúci 

môže známku z predmetu po konzultácii s rodičmi a po rozbore 

sebahodnotenia žiaka o stupeň zhoršiť. 

ABSOLVOVAL / ABSOLVOVALA 

Výchovné predmety /výtvarná, hudobná, telesná, občianska, etická, pracovné 

vyučovanie/ nebudú klasifikované známkou 

 

V. Pedagogická rada 

1. Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca 

pedagogická rada) sa počas prerušeného vyučovania v školách nekoná.  

2. Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok 

(klasifikačná pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania 

v školách, náhradný termín bude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia 

vyučovania v školách. V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 

15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie 

elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať 

vysvedčenie v riadnom termíne.  

VI. Ukončenie stupňa vzdelania 

V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní 

posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím 

získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V 

prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo 

opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom 

nasledujúceho školského roka. 

VII. Postup do vyššieho ročníka 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený 

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

nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.  

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

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa 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.  

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

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

absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

 

Pravidlá hodnotenia sú spracované na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR 

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

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


Ku hodnoteniu predmetov sa vyjadrili všetci pedagogickí zamestnanci elektronickou 

formou per rollam. 

      Mgr. Mária Oravcová,  riaditeľka školy 


