
Hodnotenie žiakov ZŠ Dražkovce na konci školského roka 2020/2021 

Základné princípy hodnotenia: 

• zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka s rešpektom individuálnych potrieb na 

domácu prípravu a dištančné vzdelávanie 

• sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby  

• akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie 

 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa vykonáva na 

základe pravidiel, nastavených pedagogickým poradenským zariadením. 

  

Zásady hodnotenia 

V čase mimoriadnej situácie sa vo všetkých triedach priebežné hodnotenie žiakov realizuje 

kombináciou klasifikácie a slovné hodnotenie. Vyučujúci podáva slovné hodnotenie formou spätnej 

väzby, ktorá má mať motivačný charakter. Pedagóg svojím hodnotením poukáže nielen na zvládnutie 

učiva, ale pomenuje aj chyby, ktoré žiaci robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné 

hodnotenie bude zohľadňovať vekové, individuálne osobitosti, prihliadať na momentálnu psychickú 

i fyzickú disponovanosť. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci zohľadní aj 

sebahodnotenie žiaka. 

V čase mimoriadnej situácie sa vo  

 V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 v školskom roku2020/2021, 

ktoré vydalo MŠ VVaŠ SR, Vám oznamujeme základné informácie o hodnotení žiakov našej ZŠ v čase 

mimoriadnej situácie a typ hodnotenia žiakov na koncoročnom vysvedčení.  

V čase mimoriadnej situácie sa riadime zverejneným Usmernením, jeho zásadami a odporúčaniami:       

1. V priebehu mimoriadnej situácie, hodnotíme žiakov slovne. Pri mimoriadne zodpovednom 

prístupe žiaka a jeho spätnej väzbe môže učiteľ ohodnotiť prácu známkou 1 – výborný. Ďalšie 

známky klasifikácie učiteľ nepoužíva. 

 Priebežné slovné hodnotenie môže mať rôzne podoby – od slovného ústneho komentára 

cez hodnotiacu slovnú stupnicu (pracoval veľmi dobre, pracoval dobre, priemerne, slabšie, 

nevyhovujúco) až po bodové a percentuálne hodnotenie sprevádzané slovom. Bodové a 

percentuálne hodnotenie nebude učiteľovi slúžiť ako podklad k záverečnému hodnoteniu, 

iba ako INFORMÁCIA pre učiteľa o priebežných kvalitách žiackych vedomostí, o tom, čo v 

takto nastavenom učebnom prostredí dokázal učiteľ naučiť a žiak nadobudnúť.         

2. Čo je predmetom priebežného hodnotenia:  

    a) Plnenie zadaných úloh (nie ich správnosť) 

 - Komunikácia žiaka na danú tému s učiteľom (nezávislosť myslenia a vyjadrovania od objektívnych          

poznatkov, ktoré sú žiakovi zatiaľ neznáme)                                                                                                         

- Vypracované úlohy a žiacke práce na pracovných listoch, v zošite,.                                                                    

- Zrealizované a odprezentované (písomne, ústne - rozhovorom s učiteľom) krátkodobé, 

jednoduchšie projektové úlohy                                                                                                                               

- Zrealizované umelecké dielka – kresby, návrhy                                                                                                                      



- Rozhovor s učiteľom na určitú preberanú tému a odpovede žiaka, v ktorých prejaví aspoň 

najzákladnejšie informácie, s ktorými pracoval                                                                                                                        

     b) Ochota plnenia úloh a zadaní, snaha, usilovnosť a celkový prístup k plneniu úloh                                                                      

      c) Prejavené a pozorované nové žiacke kompetencie – lepšia práca s počítačom, práca s 

videorozhovormi, vyhľadávanie zadaného obsahu v učebnici, samostatnosť                                                                        

       d) Informácie môže učiteľ získavať aj s rozhovormi s rodičom                                                                                              

       e) Sebahodnotenie žiaka 

2 Celkové hodnotenie žiakov v základných školách ( koncoročné hodnotenie) 

 Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len školský zákon) možno hodnotiť 

žiakov základných škôl 

 a) slovným hodnotením 

 b) klasifikáciou ( známkou)  

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia 

 Vo vyučovacích predmetoch, ktoré sú podľa § 55 ods. 2 školského zákona určené v školskom 

vzdelávacom programe ako neklasifikované a nemožno ich hodnotiť ani slovne, sa na vysvedčení 

uvedie slovo ,, absolvoval/a alebo neabsolvoval/a ( ďalej len nehodnotené vyučovacie predmety).                                                                   

V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj hodnotenie na vysvedčení realizuje 

slovným hodnotením.  

Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 25. apríla 2020 novelizoval aj zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola zrušená možnosť 

hodnotenia prospechu žiaka v základnej škole v jednotlivých vyučovacích predmetoch na vysvedčení 

pre prípravný ročník, nultý ročník a prvý až štvrtý ročník slovne týmito stupňami:  

a) dosiahol veľmi dobré výsledky 

 b) dosiahol dobré výsledky 

 c) dosiahol uspokojivé výsledky  

d) dosiahol neuspokojivé výsledky  

Vo vyučovacích predmetoch v komplementárnych oblastiach uvedených v Metodickom odporúčaní k 

obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu v ZŠ v ktorých bolo školské vyučovanie 

obmedzené, rozhodla pedagogická rada o nehodnotení vyučovacieho predmetu a následne sa 

upravili kritériá hodnotenia vyučovacích predmetov. 

 Podľa § 18 ods. 10 Vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z.z. o základnej škole, ak je v 

niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu žiak základnej školy 

neklasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo  



a) 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, 

 b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované činnosti, a preto sa 

na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval 

 Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia bola prerokovaná a odsúhlasená 

pedagogickou radou školy a to nasledovne: 

 

 Hodnotenie výsledkov žiakov ZŠ Dražkovce  na konci školského roka 2020/2021: 

1. stupeň 1. slovné hodnotenie 

 2. hodnotenie známkou 

 3. absolvoval/a   (nehodnotené) 

 

 

 

 

 
Hodnotenie predmetov na 1.stupni na konci školského roka 2020/2021 

 
 

predmet forma predmet forma 
1. slovenský jazyk hodnotenie známkou 7. pracovné vyučovanie absolvoval 

2. matematika hodnotenie známkou 8. výtvarná výchova absolvoval 

3. anglický jazyk 
3.,4. ročník 

hodnotenie známkou 9. hudobná výchova absolvoval 

4. prvouka hodnotenie známkou 10. telesná výchova absolvoval 

5. prírodoveda hodnotenie známkou 11. etická výchova absolvoval 

6. vlastiveda hodnotenie známkou 12. náboženská výchova absolvoval 

 

Žiaci prvého ročníka sú hodnotení slovne vo všetkých vyučovacích predmetoch. 

 

 

 

 

 

 

 


