
Hodnotenie žiakov 2. stupňa v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v škole v školskom roku 2019/2020 

 

 

Hodnotenie v 5. ročníku 

Hodnotené predmety:  Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Matematika, Biológia, 

Dejepis, Geografia. 

Nehodnotené predmety (absolvoval/a): Informatika, Etická výchova/Náboženská výchova, 

Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova.  

 

Hodnotenie v 6. ročníku 

Hodnotené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, 

Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka. 

Nehodnotené predmety (absolvoval/a): Informatika, Etická výchova/Náboženská výchova, 

Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova. 

 

Hodnotenie v 7. ročníku 

Hodnotené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, 

Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka. 

Nehodnotené predmety (absolvoval/a): Informatika, Etická výchova/Náboženská výchova, 

Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Tvorba 

životného prostredia, Komunikácia z anglického jazyka. 

.  

Hodnotenie v 8. ročníku 

Hodnotené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, 

Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka. 

Nehodnotené predmety (absolvoval/a): Informatika, Etická výchova/Náboženská výchova, 

Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Tvorba 

životného prostredia, Komunikácia z anglického jazyka. 

 

Hodnotenie v 9. ročníku 

Hodnotené predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, 

Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka. 

Nehodnotené predmety (absolvoval/a): Etická výchova/Náboženská výchova, Technika, 

Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Tvorba životného prostredia, Komunikácia 

z anglického jazyka. 

 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Predmety pôvodne hodnotené sa nehodnotia z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného 

vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. 

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


O spôsobe záverečného hodnotenia vyučovacích predmetov v piatom až deviatom ročníku  

a o inovovaných kritériách hodnotenia žiakov pre tento školský rok rozhodne v čase 

mimoriadnej situácie riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou. O tejto 

skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20.05.2020. 

 

 

 

V Čadci, dňa 29.04.2020 

                                                                                                Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy 


