
Priebežné a celkové hodnotenie žiakov ZŠ, Pionierska 33, Čaňa  

počas prerušeného vyučovania 

 

Hlavným cieľom každého učiteľa v tejto mimoriadnej situácii je primerane zamestnávať žiakov 

opakovaním a precvičovaním prebratého učiva, aby žiaci nestratili kontakt so školou a 

nezabudli už osvojené poznatky. V závislosti od ročníka a  náročnosti učiva podľa možnosti aj 

preberať so žiakmi nové učivo. Ak chceme žiakov aj naďalej zodpovedne vzdelávať musíme 

tiež od nich vyžadovať plnenie určitých školských povinností a ich prácu aj hodnotiť, 

samozrejme s patričným pedagogickým taktom, dodržiavaním základných princípov 

hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie, predovšetkým rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.  

 

Na základe Metodického pokynu na hodnotenie č.22/2011 (MP č. 22/2011) na hodnotenie 

žiakov ZŠ, s prihliadnutím na usmernenie ministra pedagogická rada ZŠ, Pionierska 33, Čaňa 

na svojom online zasadnutí dňa 15.4.2020 (2.stupeň) a 20.4.2020 (1. stupeň) schválila spôsob 

priebežného a celkového hodnotenia počas prerušeného vyučovania: 
 

a) priebežné hodnotenie  

 v 0. a 1. ročníku – slovné hodnotenie (čl.1 ods.5 MP č. 22/2011), 

 v 2. - 9. ročníku – kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia (čl. 1 ods. 6 MP č. 

22/2011). Známku nedostatočný nahradiť pomenovaním chýb a návrhom postupu pri ich 

odstraňovaní. Pri neodovzdaní úloh, resp. nezapájaní sa do vyučovania na diaľku zo 

subjektívnych príčin oznámiť túto skutočnosť zákonným zástupcom prostredníctvom IZK, 

telefonicky, SMS). 
 

b) celkové hodnotenie 

 nebudú sa klasifikovať (hodnotiť) (čl. 3 ods. 13 MP č. 22/2011) predmety: 

 anglický jazyk v 1. a 2. ročníku,  

 informatika v 2. – 4. ročníku,  

 telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, environmentálna 

výchova, pracovné vyučovanie, technika, náboženská výchova, etická výchova – vo 

všetkých ročníkoch,  

 slovné hodnotenie (čl.3 ods. 3 MP č. 22/2011): 

 ostatné predmety v 0. a 1. ročníku, 

 klasifikácia známkou (čl.3 ods. 1 MP č. 22/2011): 

 ostatné predmety v 2.- 9. ročníku. Pri hodnotení budú zohľadnené výsledky žiaka 

v období pred prerušením vyučovania, klasifikácia a slovné hodnotenie pri 

vyučovaní na diaľku. 
 

c) postup do ďalšieho ročníka  

 žiaci, ktorí dosiahli neuspokojivé výsledky z jedného alebo viacerých predmetov za 

obdobie pred prerušením vyučovania a zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku vykonajú opravnú skúšku z týchto predmetov najneskôr dva mesiace 

po obnovení vyučovania v školách alebo najneskôr do 31.8.2020 (čl. 6 MP č. 22/2011). 


