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Legislatívne východiská 
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  

Kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, ktoré sú 

súčasťou ŠkVP 

Metodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy č. 22/2011 

Získavanie podkladov na priebežné hodnotenie 

• súbor prác zozbieraných za určité časové obdobie, 

• projekty, komplexné úlohy, iné zadania, 

• dodržiavanie stanovených termínov prác, 

• praktické úlohy so zreteľom na podmienky počas domácej prípravy, 

• vypracované interaktívne testy, písomné úlohy, 

• dodržiavanie stanovených kritérií pri vypracovaní zadaných úloh, 

• dodržiavanie časového harmonogramu pri vypracovaní zadaní a odovzdávaní vypracovaných 

úloh, 

• záujem prijímať spätnú väzbu a realizovať usmernenia zo spätnej väzby učiteľa, 

• záujem žiaka o riešenie úloh a zadaní nad rámec povinných úloh a zadaní. 

 

Zásady hodnotenia 

 

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci bude:  

• poskytovať žiakovi konštruktívnu spätnú väzbu,  

• pomenúvať žiakom chyby, ktoré robia a navrhovať postup pri ich odstraňovaní,  

• hodnotenie zameriavať na motiváciu žiaka k vzdelávaniu a k zlepšovaniu svojich 

výsledkov,  

• zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka, psychickú i fyzickú 

disponovanosť,  

• zohľadňovať individuálne podmienky na domácu prípravu v rámci dištančného 

vzdelávania,  

• zohľadňovať individuálne možnosti a potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v zmysle odporúčaní príslušných poradenských zariadení. 

 

 

Priebežné hodnotenie sa bude realizovať 

• klasifikovaním vypracovaných písomných úloh, testov a ďalších zadaní,  

• slovným komentárom k vypracovaným zadaným úlohám, testom, projektom a pod,  

• kombináciou klasifikácie a slovného komentára, 

• počas dištančného vzdelávania sa ruší povinnosť písať kontrolné písomné práce, 

slohové písomné práce, laboratórne práce a kontrolné diktáty, 

• zákonný zástupca je o priebežnom hodnotení a činnosti svojho dieťaťa informovaný 

formou zápisov v elektronickej žiackej knižke, 

• známky, ktoré žiaci získali pred uzatvorením škôl, sa pri záverečnom hodnotení 

taktiež berú do úvahy. 
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Záverečné hodnotenie žiaka  

Na základe uznesenia z pedagogickej rady zo dňa 15.04.2020 a 28.04.2020 a v súlade 

s Usmernením ministra školstva k hodnoteniu žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách  oznamujeme žiakom Základnej 

školy s materskou školou O. Štefku vo Varíne a ich rodičom, že žiaci školy budú              

v 2. polroku 2019/2020 hodnotení nasledovne: 

Prvý stupeň (ročníky 1. – 4.) 

1.-2. ročník: 

• slovné hodnotenie predmetov: SJL, MAT, PVO 

• neklasifikovanie predmetov: TSV, HUV, VYV, PVC, NBV, ETV, ANJ (2. ročník) - na 

vysvedčení – absolvoval/a 

Slovné hodnotenie sa realizuje podľa nasledujúcich kritérií:   

 

Veľmi dobré výsledky  

Žiak:  

• aktívne, väčšinou správne alebo s drobnými formálnymi či obsahovými chybami 

vypracuje zadanie,  

• dodržuje stanovený časový harmonogram, úlohy odovzdáva včas, zadané úlohy sú 

spracované podľa určených kritérií s výsledkom (100-80)%,  

• o učivo a predmet sa zaujíma,  

• je tvorivý a iniciatívny, je otvorený voči novým podnetom,  

• jeho ústny aj písomný prejav je správny, grafický prejav je estetický,  

• výsledky jeho činností sú veľmi dobré.  

 

Dobré výsledky  

Žiak  

• aktívne, ale s rôznymi formálnymi alebo obsahovými chybami vypracuje zadanie,  

• dodržuje stanovený časový harmonogram, úloh odovzdáva včas, zadané úlohy sú 

spracované podľa určených kritérií s výsledkom (79 - 55%),  

• o učivo a predmet sa zaujíma,  

• občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu,  

• jeho ústny aj písomný prejav je menej presný, grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností,  

• výsledky jeho činností sú dobré.  

 

Uspokojivé výsledky Žiak  

• zadanie vypracuje s výraznou pomocou, resp. s výraznými formálnymi alebo 

obsahovými chybami,  

• dodržuje stanovený časový harmonogram, k riešeniu úloh ho však treba nabádať,  

• pracuje povrchne, úlohy nie sú vždy spracované podľa určených kritérií s výsledkom 

(54 - 30%),  

• o učivo a predmet sa zaujíma len s povinnosti,  

• jeho ústny a písomný prejav má v správnosti a presnosti nedostatky, grafický prejav je 

málo estetický,  

• kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá.  

 

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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3.-4. ročník: 

• klasifikovanie predmetov známkou: SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ (4. ročník), 

• neklasifikovanie predmetov: TSV, HUV, VYV, PVC, NBV, ETV, ANJ (3. ročník), INF- 

na vysvedčení – absolvoval/a 

Druhý stupeň (ročníky 5. – 9.) 

5. – 9. ročník:  

• klasifikovanie predmetov známkou: SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, 

GEG, DEJ, OBN, 

• neklasifikovanie predmetov: NBV, ETV, THD, TIH, VYV, HUV, TSV - na vysvedčení – 

absolvoval/a  

Podmienky pre hodnotenie absolvoval/neabsolvoval 
 

Absolvoval/a  

• žiak vypracovával pridelené zadania v rámci svojich technických i osobnostných 

možností, podľa potreby komunikoval s vyučujúcim, zaujímal sa o predmet.  

Neabsolvoval/a  

• žiak nepracoval, nekomunikoval s vyučujúcim, nezaujímal sa o predmet, napriek 

technickým a osobnostným možnostiam ignoroval zadávané úlohy.  

 

Kritériá klasifikácie známkou 
Stupeň 1 (výborný)  

Žiak  

• preukázal ovládanie poznatkov, pojmov a zákonitosti v rozsahu prebratého učiva a ich 

využívanie pri adekvátnych intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach,  

• vypracované zadania odovzdával podľa časového harmonogramu a v súlade s 

určenými kritériami, bez závažnejších chýb či nedostatkov, s výsledkom v zmysle kritérií 

hodnotenia a klasifikácie predmetu,  

• jeho ústny aj písomný prejav je správny, presný a výstižný, grafický prejav estetický,  

• výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.  

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak  

• preukázal ovládanie poznatkov, pojmov a zákonitosti v rozsahu prebratého učiva a ich 

využívanie pri adekvátnych intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach,  

• vypracované zadania odovzdával podľa časového harmonogramu a v súlade s 

určenými kritériami, bez závažnejších chýb či nedostatkov, s výsledkom v zmysle kritérií 

hodnotenia a klasifikácie predmetu,  

• občas potreboval usmernenie alebo upozornenie od vyučujúceho, na usmernenia a 

upozornenia reagoval,  

• jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, grafický prejav je prevažne estetický,  

• výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak  

• preukázal v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti v rozsahu 

prebratého učiva, s menšími medzerami,  
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• vypracované zadania odovzdával zväčša podľa časového harmonogramu, občas 

potreboval upozornenie, na upozornenia reagoval,  

• vypracované zadania odovzdával s menšími chybami a nedostatkami, s výsledkom v 

zmysle kritérií hodnotenia a klasifikácie predmetu,  

• podstatnejšie nepresnosti dokázal podľa usmernenia vyučujúceho opraviť,  

• v ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, grafický prejav je menej estetický,  

• výsledky jeho činností sú menej kvalitné.  

Stupeň 4 (dostatočný)  

Žiak  

• preukázal závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, pojmov a 

zákonitostí v rozsahu prebratého učiva a jeho využívaní,  

• vypracované zadania odovzdával s väčším množstvom chýb a nedostatkov, s 

výsledkom v zmysle kritérií hodnotenia a klasifikácie predmetu,  

• podstatnejšie chyby a nepresnosti dokázal po usmernení vyučujúceho sčasti odstrániť,  

• kvalita výsledkov jeho činností je nízka, grafický prejav je málo estetický,  

• k vypracovaniu zadaní a dodržiavaniu časového harmonogramu potreboval občas 

upozornenie.  

 

Komisionálne preskúšanie / postup do vyššieho ročníka 
 

 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.  

 

 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. 

 

 Komisionálne preskúšanie žiakov plniacich školskú dochádzku mimo územia 

Slovenskej republiky bude organizované podľa pokynov ministerstva školstva. 

 

 

 

  

Vo Varíne, 26.5. 2020                                                   PaedDr. Katarína Šutáková 

                                                                                                  riaditeľka školy 

 

 

prerokované v pedagogickej rade dňa 26.5. 2020 

 

 


