
Systém a kritériá hodnotenia žiakov v 2. polroku 2019/2020 

Hodnotenie predmetov 

Nehodnotené predmety  

Žiakovi sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvedie slovo: 

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval vyučovania týchto predmetov do 12.03.2020 a 

počas dištančného vzdelávania (učenie na diaľku) plnil vybrané úlohy zadané učiteľom. 

b) neabsolvoval, ak žiak neplnil žiadne úlohy zadané učiteľom v 2. polroku 2019/2020. 

 

1. ročník 

Nehodnotené predmety: ETV/NBV, HUV, VYV, TSV.  

 

2. ročník 

Nehodnotené predmety: HAJ, ETV/NBV, HUV, VYV, TSV.  

 

3. a 4. ročník 

Nehodnotené predmety: INF, ETV/NBV, PVC, HUV, VYV, TSV.  

 

5. ročník 

Nehodnotené predmety: INF, ETV/NBV, THD, HUV, VYV, TSV.  

 

6. ročník 

Nehodnotené predmety: INF, ETV/NBV, THD, HUV, VYV, TSV.  

 

7. ročník 

Nehodnotené predmety: INF, ETV/NBV, THD, HUV, VYV, TSV, TBR, KAJ.  

 

8. ročník 

Nehodnotené predmety: INF, ETV/NBV, THD, HUV, VYV, TSV, TBR, KAJ.  

 

9. ročník 

Nehodnotené predmety: ETV/NBV, THD, VYV, TSV, TBR, KAJ.  

 

 



Hodnotené predmety 

Žiakovi sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvedie klasifikačný stupeň alebo slovné 

hodnotenie. 

1. ročník 

Hodnotené predmety: SJL, MAT, PVO.  

 

2. ročník 

Hodnotené predmety: SJL, MAT, PVO.  

 

3. a 4. ročník 

Hodnotené predmety: SJL, ANJ, MAT, PDA, VLA.  

 

5. ročník 

Hodnotené predmety:  SJL, ANJ, MAT, BIO, DEJ, GEG. 

 

6. ročník 

Hodnotené predmety: SJL, ANJ, MAT, FYZ, BIO, DEJ, GEG, OBN.  

 

7. ročník 

Hodnotené predmety: SJL, ANJ, NEJ, MAT, FYZ, CHEM, BIO, DEJ, GEG, OBN. 

 

8. ročník 

Hodnotené predmety: SJL, ANJ, NEJ, MAT, FYZ, CHEM, BIO, DEJ, GEG, OBN. 

 

9. ročník 

Hodnotené predmety: SJL, ANJ, NEJ, MAT, FYZ, CHEM, BIO, DEJ, GEG, OBN. 

 

 

Kritériá hodnotenia 

V hodnotení žiaka v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania bude 

uplatnený individuálny prístup a zohľadnená jedinečnosť podmienok žiaka na domácu 

prípravu a dištančné vzdelávanie. 

 

Podklady pre celkové hodnotenie žiaka: 

 

1) dosiahnuté známky  v 2. polroku pred prerušením vyučovania v škole, 

2) podklady z priebežného hodnotenia domácej práce žiakov v čase mimoriadnej 

situácie, 

3) práca žiaka v škole od 1. júna 2020 (platí pre 1. až 5. ročník). 



Získavanie podkladov k hodnoteniu predmetov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020 bude realizované na základe 

týchto kritérií: 

 

a) práca v rámci online vyučovania v prostredí portálu bezkriedy.sk, 

b) práca v rámci online vyučovania v prostredí portálu Alf, 

c) účasť na video hodinách v prípade, že sa uskutočnili, 

d) komunikácia s učiteľom – riešenie problémov, konzultácie pri riešení úloh, posielanie 

výsledkov na kontrolu, 

e) riešenie zadaných úloh na precvičovanie učiva, 

f) portfóliá žiackych prác (obrázky, textové dokumenty, práca s mapou, projekty, 

prezentácie, pokusy a pozorovania, pracovné listy...), 

g) dodržiavanie dohodnutých termínov na vypracovanie úloh a poslanie riešení na 

kontrolu, 

h) vynaložené úsilie na dosiahnutie správneho riešenia, 

i) osobnostný rast žiaka, zaznamenaný kvalitatívny posun pri riešení úloh, 

j) sebahodnotenie žiaka. 

 

Postup do vyššieho ročníka 

Pred postupom do vyššieho ročníka bude preskúšaný ten žiak 2. stupňa ZŠ, ktorý zo 

subjektívnych dôvodov nesplnil 30% požiadaviek vyučovania na diaľku a dosiahol 

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. O preskúšaní rozhodne 

pedagogická rada. Preskúšanie sa uskutoční do 31.08.2020. 

 

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. 

 

 

 

V Čadci, dňa 19.05.2020 

 

                                                                          Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy 

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