Riaditeľka Spojenej školy, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce
vydáva
na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku
2019/2020

nasledovné pokyny ku hodnoteniu a klasifikácii žiakov Spojenej školy, J. Kráľa 39,
953 01 Zlaté Moravce
1.pPriebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou
klasifikácie, ale slovnou spätnou väzbou.
2. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený
stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže
opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 3 a 4.
3. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do
vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ŠZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin
neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred
prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v
školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
4. V čase mimoriadnej situácie žiaci 2. stupňa ŠZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku
nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať
komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.
5. Zoznam predmetov, ktoré sa v Spojenej škole, J. Kráľa 39 Zlaté Moravce nebudú
klasifikovať ani hodnotiť slovne, teda ich ukončenie bude vyjadrené formou
absolvoval/neabsolvoval:
• A variant ŠZŠ: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská
výchova, informatika, pracovné vyučovanie, fyzika, chémia, dejepis, geografia, anglický jazyk;
• B variant ŠZŠ: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská
výchova, informatika, pracovné vyučovanie, rozvíjanie komunikačnej schopnosti;
• C variant ŠZŠ: hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravotná telesná výchova, náboženská
výchova, informatika, pracovné vyučovanie, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, rozvíjanie
sociálnych zručností;
• Žiaci s AU alebo inými PVP s MP: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová
výchova, náboženská výchova, informatika, pracovné vyučovanie, rozvíjanie komunikačnej
schopnosti a sociálnych zručností; fyzika, chémia, dejepis, biológia, geografia, občianska
náuka.
Obsah uvedených predmetov bude včlenený do profilových predmetov.
6. V prípravnom a prvom ročníku ŠZŠ sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj
záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia – teda slovného komentára.

7. Záverečné hodnotenie:
• Prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch 2. - 4. ročníka A variantu ŠZŠ budeme hodnotiť na
vysvedčení klasifikáciou - arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň: 1, 2, 3, 4.
• Prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch 5. - 9. ročníka A variantu ŠZŠ budeme hodnotiť na
vysvedčení klasifikáciou – známky sa píšu slovom: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný.
• Prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch 2. až 10. ročníka B variantu budeme hodnotiť na
vysvedčení slovne 3 stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol
uspokojivé výsledky.
• Prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch 2. až 10. ročníka C variantu budeme hodnotiť na
vysvedčení slovne 3 stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol
uspokojivé výsledky.
• Prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch 2. až 10. ročníka žiakov s AU alebo PVP s MP
budeme hodnotiť na vysvedčení slovne 3 stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré
výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky.
• Správanie žiaka budeme hodnotiť jedným z nasledujúcich stupňov: 1 – veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3
– menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé.

7. Pedagógovia sa podľa možností zamerajú predovšetkým na opakovanie a utvrdenie
prebraného učiva.
8. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky
získané od 1.2.2020 do 12.3.2020 a v čase prerušeného vyučovania v školách najmä portfólio
žiackych prác - pracovné listy, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické
práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky
každého žiaka a rozhovory so žiakmi, príp. konzultácie s rodičmi.
9. V Spojenej škole, J. Kráľa 39 Zlaté Moravce bude zadávanie učebného materiálu žiakom realizované
nasledovne:
• Triedni učitelia A variantu, B variantu ŠZŠ budú žiakom, ktorí majú prístup na internet zadávať učebné
materiály prostredníctvom stránky www.alfbook.sk, alebo prostredníctvom inej vhodnej elektronickej
komunikácie - on-line platformy, email, Messenger, WhatsApp a pod..
• Triedni učitelia A variantu, B variantu ŠZŠ budú žiakom, ktorí nemajú prístup na internet zadávať
učebné materiály prostredníctvom telefonickej komunikácie – SMS, MMS, poštovej komunikácie,
osobným doručovaním PL, prostredníctvom občianskej hliadky alebo pomocou inej formy doručovania
a prijímania úloh a zadaní (napr. osobný odber rodičom v škole).
• Triedni učitelia C variantu zabezpečia po dohode s rodičmi osobné konzultácie v hodinových
intervaloch na elokovanom pracovisku, prípadne inom zvolenom mieste so zachovaním všetkých
bezpečnostných opatrení.
10. Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované
v pedagogickej rade dňa 27.04.2020 hlasovaním per rollam. Účinnosť tohto pokynu je od 29.04.2020

V Zlatých Moravciach, 29.04.2020

PhDr. Zita Záhorská
riaditeľka školy

