
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, 083 01 SABINOV 

1 Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by 

vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020. 

 

Usmernenie na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie 1, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

 

 

1. Priebežné hodnotenie žiakov počas prerušeného vyučovania 

 

1. Priebežné hodnotenie žiakov sa počas prerušeného vyučovania v školách realizuje v súlade  

s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

2.  Priebežné hodnotenie žiakov sa počas prerušeného vyučovania v ZŠ, Ul. 17. novembra 31      

v Sabinove bude realizovať vo všetkých ročníkoch a predmetoch  formou slovného komentára 

a percentuálnej úspešnosti vypracovaného zadania.   

 

2. Záverečné hodnotenie v 2. polroku vo všetkých ročníkoch 

 

2.1. Záverečné hodnotenie vybraných predmetov v 2. – 9. ročníku 

 

1. Riaditeľka školy v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že podmienky v čase prerušeného 

vyučovania neumožňujú napĺňať ciele niektorých predmetov ich kvalitnou/plnohodnotnou 

realizáciou. Z uvedeného dôvodu riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou   

rozhodla o neklasifikovaní vybraných  predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované *. 

 

 

1. stupeň :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Forma záverečného hodnotenia  

Čítanie  s porozumením  absolvoval/a * 

Náboženská/ Etická výchova                 absolvoval/a 

Informatika absolvoval/a* 

Pracovné vyučovanie  absolvoval/a* 

Výtvarná výchova absolvoval/a* 

Telesná a športová výchova absolvoval/a* 

Hudobná výchova absolvoval/a* 

Hravé čítanie  absolvoval/a* 

Obohatenie absolvoval/a 

Angličtina hrou absolvoval/a* 

Prvouka absolvoval/a* 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na vysvedčení za 2. polrok sa uvedie, že žiak/žiačka predmet absolvoval/a.  

 

3. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie  záverečné hodnotenie bude realizovať  

formou slovného hodnotenia – slovným komentárom. 

 

2.2. Návrh záverečného hodnotenia hlavných predmetov v  2. – 9. ročníku 

1. V druhom polroku školského  roka 2019/2020  v 2.-4. ročníku ide o tieto hlavné predmety:                           

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda – 

klasifikácia známkou.  

2. V druhom polroku školského roka 2019/2020  v 5.-9. ročníku ide o tieto hlavné predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, biológia, geografia, dejepis, 

fyzika, chémia, konverzácia v anglickom jazyku – klasifikácia známkou. 

3. Výsledok rokovania o záverečnom  spôsobe hodnotenia hlavných predmetov bude 

zverejnený na webovom  sídle školy.  

 

3. 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.  

Predmet Forma záverečného hodnotenia  

Telesná a športová výchova   absolvoval/a * 

Občianska náuka   absolvoval/a * 

Náboženská/Etická výchova absolvoval/a 

Informatika absolvoval/a 

Technika absolvoval/a 

Výtvarná výchova absolvoval/a 

Hudobná výchova absolvoval/a 

Čítanie  s porozumením absolvoval/a 

Obohatenie absolvoval/a 
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    Záverečné ustanovenie 

 

V  prípade vydania nového usmernenia  MŠVVaŠ SR , týkajúceho sa  záverečného 

hodnotenia žiakov v 2. polroku školského roka 2019/2020,  bude pedagogická rada opätovne 

rozhodovať o spôsobe hodnotenia.  

 

 

 

V Sabinove, 30. apríla 2020        

 

 

 

        Mgr. Alena Mladá 

                    riaditeľka školy 


