
1. Hodnotenie žiakov  

  

A. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie realizuje záverečné hodnotenie 

formou slovného hodnotenia.  

B. V druhom až deviatom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie realizuje záverečné 

hodnotenie formou: výchovné predmety a náuky sa hodnotia „absolvoval“  ostatné 

vyučovacie predmety sa budú hodnotiť nasledovne: „Pracoval aktívne“ – posielal 

pravidelne úlohy a zadania, na online hodinách bol aktívny a reagoval. „Pracoval“ – 

úlohy a zadania posielal len v minimálnom rozsahu a do činnosti sa zapájal 

sporadicky. „ Pracoval pasívne“ – úlohy a zadania posielal zriedka, nemali veľkú 

výpovednú hodnotu, na online hodinách sa nezúčastňoval, alebo bol pasívny.  

C. Žiakovi, ktorý je vzdelávaní podľa IVVP bude pri záverečnom hodnotení prihliadnuté 

na odporúčania CPPPaP. 

D. žiakom 2. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na 

diaľku, nepracovali, nezapájali sa do online vyučovania, s učiteľom nekomunikovali ani 

po viacerých výzvach adresovaných aj zákonným zástupcom žiaka, bude navrhnuté 

komisionálne preskúšanie do 31.8.2020. 

 

2. Postup do vyššieho ročníka  

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený 

stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže 

opakovať ročník.  

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred 

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo 

subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé 

výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možne najskôr dva 

mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka 

rozhoduje pedagogická rada.                     

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali 

známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu 

absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.  

  

Uznesenie:  

  

Pedagogická rada berie na vedomie hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 
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