
POKYN RIADITEĽKY ŠKOLY K HODNOTENIU ŽIAKOV V ČASE 
MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 

V súlade s Usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 
hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie v dôsledku prerušeného 

vyučovania v školách riaditeľka Základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, 
Rimavská Sobota 

vydáva 

Zásady hodnotenia žiakov 
Základnej školy Pavla Dobšinského v 2. polroku školského roka 2019/2020 

 

Priebežné hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie 

1. Priebežné hodnotenie v 1. - 9. ročníku sa nerealizuje klasifikáciou (známkou), ale slovným 
hodnotením - konštruktívnou spätnou väzbou, má motivačný charakter. 

2. Konštruktívnou spätnou väzbou, ktorú vyučujúci poskytuje žiakovi počas domáceho učenia, 
sa rozumie pomenovanie žiakových chýb a návrh postupu, ako ich môže odstrániť. 
Vyhodnotenie vypracovaného zadania percentuálne, bodovo, počtom chýb, ... 

3. Vyučujúci počas hodnotenia zohľadňujú vekové a individuálne osobitosti žiaka, prihliadajú 
na jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a prihliadajú na jeho možnosti 
a individuálne podmienky pre domácu prípravu a dištančné vzdelávanie. 

 

Podklady k záverečnému hodnoteniu 2. polroka školského roka 2019/2020 pozostávajú: 

• z priebežného hodnotenia  žiaka od 1.2.2020 do 12.3.2020, 
• z priebežného hodnotenia žiaka počas mimoriadnej situácie od 16.3.2020 do odvolania. 

Podkladmi môžu byť: 
 projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi 

počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, 
 portfóliá žiackych prác – riešené úlohy, cvičenia, samostatné praktické práce, 

projekty, ktoré žiaci predkladajú priebežne alebo hneď po nástupe do školy (nie však 
z písomných kontrolných prác alebo testov), 

 rozhovory so žiakmi a s ich rodičmi. 
• V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce 

vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 
• Realizovanie písomného a ústneho skúšania sa uskutoční najskôr po troch týždňoch od 

nástupu do školy. 
• Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci zohľadnia aj sebahodnotenie žiaka. 

 
 



Záverečné hodnotenie 2. polroka 2019/2020 

1. – 4. ročník: 

V priebežnom aj záverečnom hodnotení budú žiaci slovne hodnotení v predmetoch: slovenský 
jazyk a literatúra, anglický jazyk (v 3. a 4. roč.), matematika, prvouka, prírodoveda a vlastiveda. 

Pôvodne klasifikovaný predmet anglický jazyk v 1.a 2. ročníku bude nehodnotený. 

5. - 9. ročník: 

Pôvodne klasifikované predmety: konverzácia v cudzom jazyku, informatika, geografia, 
občianska náuka, technika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova 
budú nehodnotené, nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť 
ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou. 

Všetky ostatné pôvodne klasifikované predmety budú hodnotené známkou. 

 

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. 

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do 
vyššieho ročníka preskúšanie (komisionálne skúšky) 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. 

 

Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované v 
pedagogickej rade dňa 20.04.2020 hlasovaním per rollam. 

 

V Rimavskej Sobote 30. apríla 2020    

 

Ing. Erika Demková 
               riaditeľka školy 
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