
 

 

 

 
Spišské Vlachy, 26.01.2021 

 

Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 

počas mimoriadnej situácie na predchádzanie šírenia 

ochorenia COVID-19 
 

 Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov počas vyučovania v mimoriadnej 

situácii je predovšetkým poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol 

danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov.  

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami treba brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon a 

odlišovať domáce vzdelávanie od vzdelávania v škole s uplatnením kompenzačných pomôcok, 

ktoré žiaci so špeciálnymi potrebami potrebujú.  

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 

budeme vychádzať z Dodatku ku ŠkVP v zmysle uznesenia pedagogickej rady konanej dňa 26. 

01. 2021. V ňom treba klásť dôraz na  

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase vyučovania počas mimoriadnej situácie 

Covid19:  

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

 sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  

 akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.  

 

 

Dodatok ku ŠkVP z 1.9.2019, ktorým sa mení znenie časti č. 3 

„Vnútorný systém kontroly a hodnotenia“ nasledovne  
 

Hodnotenie prospechu žiakov na vysvedčení za 1. polrok školského roka 2020/2021 v 

jednotlivých ročníkoch a predmetoch  

 

1. ročník:  
Slovné hodnotenie v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka a 

rímskokatolícke náboženstvo:  

a) veľmi dobré výsledky,  

b) dobré výsledky,  

c) uspokojivé výsledky,  

d) neuspokojivé výsledky.  

 

V predmetoch anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova, v 

ktorých v čase mimoriadnej situácie nie je možné naplniť ciele, budeme žiakov hodnotiť:  
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a) absolvoval  

b) neabsolvoval  

 

2. ročník  
Hodnotenie klasifikáciou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a prvouka 

stupňami:  

a) 1 - výborný,  

b) 2 - chválitebný,  

c) 3 - dobrý,  

d) 4 – dostatočný  

e) 5 - nedostatočný.  

 

Slovné hodnotenie v predmetoch rímskokatolícke náboženstvo a  anglický jazyk:  

a) veľmi dobré výsledky,  

b) dobré výsledky,  

c) uspokojivé výsledky,  

d) neuspokojivé výsledky.  

 

V predmetoch hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova, v ktorých v čase 

mimoriadnej situácie nie je možné naplniť ciele, budeme žiakov hodnotiť:   

a) absolvoval  

b) neabsolvoval  

 

3. a 4. ročník  
Hodnotenie klasifikáciou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický 

jazyk, prírodoveda a vlastiveda stupňami:  

a) 1 - výborný,  

b) 2 - chválitebný,  

c) 3 - dobrý,  

d) 4 – dostatočný  

e) 5 - nedostatočný.  

 

Slovné hodnotenie v predmetoch v predmetoch rímskokatolícke náboženstvo a informatika:  

a) veľmi dobré výsledky,  

b) dobré výsledky,  

c) uspokojivé výsledky,  

d) neuspokojivé výsledky.  

 

V predmetoch hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a telesná výchova, 

v ktorých v čase mimoriadnej situácie nie je možné naplniť ciele, budeme žiakov hodnotiť: 

a) absolvoval  

b) neabsolvoval  

 

5. až 9. ročník  
Hodnotenie klasifikáciou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický 

jazyk a nemecký jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, informatika a občianska 

náuka stupňami:  

a) 1 - výborný,  

b) 2 - chválitebný,  



c) 3 - dobrý,  

d) 4 – dostatočný,  

e) 5 – nedostatočný 

f) absolvoval,  

 ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo, 

 ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych 

dôvodov nepracoval, 

g) neabsolvoval,  

 ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a 

motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval, 

 ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa,  

 celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

 

V predmetoch rímskokatolícke náboženstvo, predmetoch hudobná výchova, výtvarná 

výchova, telesná výchova a technika, v ktorých v čase mimoriadnej situácie nie je možné 

naplniť ciele, budeme žiakov hodnotiť:   

a) absolvoval  

b) neabsolvoval  

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 26. 01. 2021  

         Mgr. Renáta Bašistová  

         riaditeľ školy 


