Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi, A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Spôsob priebežného hodnotenia a celkového hodnotenia žiakov počas
mimoriadnej situácie v školskom roku 2020 / 2021.
Na základe platných dokumentov Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému
hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a
núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a Metodické usmernenia
k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách (ŠPU,
26.10.2020) a podľa § 55 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
upravujem hodnotenie žiakov jednotlivých stupňov vzdelávania nasledovne.
V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie
realizuje slovným hodnotením.
V ostatných ročníkoch 1. stupňa ZŠ sa klasifikuje:
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou („známkou“),
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
Hodnotenie žiakov 2. st. ZŠ, gymnázia a strednej odbornej školy sa uskutočňuje dvoma
spôsobmi:
a) klasifikáciou známkami,
b) kombináciou klasifikácie známkami a slovným hodnotením
Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr.
neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a
a) jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,
b) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek
a
c) zlepšenie nenastalo,
žiak je klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný.
V neklasifikovaných predmetoch sa uvedie na vysvedčení slovo „absolvoval/a“ alebo
„neabsolvoval/a“ v závislosti od toho, či žiak splnil/nesplnil kritéria neklasifikovaných
(nehodnotených) vyučovacích predmetov podľa § 55 ods. 2 zákona č. 245/2008.
Zoznam neklasifikovaných vyučovacích predmetov a úpravu kritérií hodnotenia predmetov na
návrh pedagogickej rady schvaľuje riaditeľ školy. (viď príloha č. 1, príloha č. 2)
Podľa § 56 ods. 1 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne
v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a

hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.“.

V Prievidzi dňa: 21.12.2020
Mgr. Ambróz Jamriško
riaditeľ školy

Príloha č. 1
Zoznam neklasifikovaných predmetov na ZŠ - 1.st: telesná a športová príprava, katolícke
náboženstvo, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, hudobná výchova
Zoznam neklasifikovaných predmetov na ZŠ - 2.st: telesná a športová príprava, technika,
športové hry, praktické zručnosti, hudobná výchova, výtvarná výchova

Zoznam neklasifikovaných predmetov na GYM: telesná a športová výchova, hudobná
výchova, výtvarná výchova, spoločenská výchova, tvorba projektov a prezentačné zručnosti,
seminár kritického myslenia, seminár z anglického jazyka v predmaturitnom ročníku, seminár z
ekonomiky, cvičenia z matematiky, seminár z matematiky v predmaturitnom ročníku.

Zoznam neklasifikovaných predmetov na SOŠ: telesná a športová výchova

Ostatné predmety sú klasifikované.

Príloha č. 2
Upravené kritéria hodnotenia predmetov z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID 19.

Telesná a športová výchova (TSV) – neklasifikovaný predmet
Hodnotenie „absolvoval/a“ získa žiak za účasť na vyučovaní predmetu TSV za obdobie do
mimoriadneho prerušenia vyučovania.

