
Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania  

v školách v školskom roku 2019/2020 v ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým 

postihnutím internátnej, Drotárska cesta 48, Bratislava 
 

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou 

klasifikácie. Učiteľ nedáva známky, pomenuje chyby, opraví chyby, zhodnotí celú prácu, 

navrhne možnosť opravy. 

2. Podklady pre hodnotenie pre učiteľa sú: účasť žiaka na dištančnom vzdelávaní, 

portfólio žiackych prác (vypracované úlohy, pracovné listy, projekty), spätná väzba, 

konzultácie s rodičmi a iné. 

3. Na koncoročnom vysvedčení budú všetky predmety hodnotené, nakoľko v priebehu 

celého školského roka boli ciele všetkých vyučovacích predmetov naplnené. Pri 

hodnotení sa prihliada na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu 

prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

4. Hodnotenie absolvoval dostane žiak, ktorý sa zúčastňoval dištančnej formy vzdelávania 

v danom predmete a plnil úlohy zadané vyučujúcim minimálne v rozsahu 60 %.  

5. Ak žiak zo subjektívnych príčin nesplnil požiadavky dištančného vzdelávania, 

požiadavky v bode 4 a  dosahoval neuspokojivé výsledky aj pred prerušením vyučovania, 

môže byť komisionálne preskúšaný. Preskúšanie bude realizované do 31.8.2020.         

O komisionálnom preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

6. Slovne hodnotené budú triedy Prípr.A, Prípr.B a 1.A, tak, ako bolo odsúhlasené 

pedagogickou radou. 

7. Hodnotenie predmetov na koncoročnom vysvedčení v školskom roku 2019/2020: 

 Prípr. 1.A 2.A 3.A 4.A,4.B 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A 

SJL slovne slovne známka známka známka známka známka známka známka známka 

ANJ     známka známka známka známka známka známka 

MAT slovne slovne známka známka známka známka známka známka známka známka 

INF    abs. abs. abs. abs. abs. abs.  

PVO  slovne známka        

PDA    známka známka      

FYZ       známka známka známka známka 

CHE        známka známka známka 

BIO      známka známka známka známka známka 

VLA    známka známka      

DEJ      známka známka známka známka známka 

GEG      známka známka známka známka známka 

OBN      abs. abs. abs. abs. abs. 

ETV/NBV  abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

PVC    abs. abs.      

TCH      abs. abs. abs. abs. abs. 

VYV abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

TSV abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

KMN abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

ILI abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

SPJ abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

DRA abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

Pozn.: Tento spôsob hodnotenia bude platiť aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením 

školského roka, t. j. pred 30.6.2020. 

    

V Bratislave 28.4.2020                                                  RNDr. Jarmila Cifrová, riaditeľka školy 


