
  

NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY  

KU KLASIFIKÁCII  ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV V DRUHOM POLROKU  

 ŠKOLSKÉHO ROKU 2020-2021  

Na základe platnej legislatívy a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky vydávaných v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania na stredných školách, vydávam 

nasledovné nariadenie ku koncoročnému hodnoteniu a klasifikácie žiakov končiacich ročníkov : 

 

1. Na SPŠ dopravnej Trnava budú na konci školského roka klasifikované všetky predmety. Pri 

klasifikovaní telesnej a športovej výchovy sa bude vychádzať z metodického  pokynu č. 

21/2011, čl. 16 bod 2 : "Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v 

procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy“. Žiak oslobodený od telesnej 

a športovej výchovy bude mať uvedené na vysvedčení „oslobodený“. 

2. Pri klasifikácii je vyučujúci každého predmetu, najmä profilového, povinný zvážiť či žiak svojimi 

vedomosťami napĺňa aspoň minimálne štandardy predmetu a charakteristiku absolventa 

študijného odboru. Je potrebné tiež zabezpečiť spravodlivosť po konzultácii s triednym 

učiteľom rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné 

vzdelávanie, prístupu žiaka k plneniu úloh (napríklad : či sa včas ospravedlnil, ak nemohol plniť 

úlohu, alebo signalizoval problém, či hľadal spôsoby ako komunikovať s učiteľom, alebo 

naopak zneužíval dištančné vzdelávanie....). 

3. Klasifikáciu uzatvára a zodpovedá za ňu výhradne učiteľ daného predmetu, ak predmet 

vyučujú viacerí učitelia, tak vyučujúci, ktorý učí teóriu uzatvára známku po konzultácii 

s ostatnými učiteľmi predmetu. 

4. Ak má vyučujúci problém s klasifikáciou žiaka z dôvodu objektívnych, alebo subjektívnych 

problémov s prihlasovaním na dištančné vzdelávanie na strane žiaka, má právo, za dodržania 

platných protiepidemiologických opatrení, povolať žiaka na individuálne preskúšanie do školy. 

Pokiaľ sa žiak bez adekvátneho ospravedlnenia na tomto preskúšaní nezúčastní, je hodnotený 

z tohto preskúšania známkou nedostatočný.   

5. Vyučujúci môže riaditeľa školy požiadať o komisionálne preskúšanie žiaka z predmetu, 

v ktorom žiak dosahuje počas distančného vzdelávania nedostatočný prospech, prípadne 

vyučujúci nemá dostatok podkladov ku klasifikácii žiaka. Túto požiadavku predostrie na ¾ 



ročnej hodnotiacej porade (predpoklad 15.4.2021), v prípade potreby i neskôr a riaditeľ 

vymenuje komisiu na preskúšanie najneskôr do termínu koncoročnej pedagogickej porady pre 

končiace ročníky (predpoklad 7.5.2021). Neospravedlnená neúčasť žiaka na komisionálnej 

skúške je hodnotená stupňom nedostatočný. Známka z komisionálnej skúšky je konečnou 

známkou z predmetu na koncoročnom vysvedčení.  

6. Na koncoročnej klasifikačnej porade (predpoklad 7.5.2021) bude klasifikácia za 2. polrok 

uzatvorená. V prípade, že žiak bude hodnotený najviac z dvoch predmetov stupňom 

nedostatočný, môže požiadať o opravnú skúšku, ktorá sa uskutoční v posledný augustový 

týždeň. Ak ju žiak úspešne vykoná, bude maturovať v mimoriadnom období v septembri. 

V prípade, že je žiak hodnotený známkou nedostatočný z viac ako dvoch predmetov, môže 

požiadať riaditeľa školy o opakovanie ročníka. Ak žiak má vážne a odôvodnené námietky voči 

klasifikácii z niektorého predmetu na koncoročnej klasifikačnej porade, môže požiadať 

riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Ak ju riaditeľ povolí, bude sa konať do 

14.5.2021. Komisionálnu skúšku nemôže konať žiak, ktorý ju už vykonal podľa bodu 5 tohto 

nariadenia.   

7. Pre uzatvorenie klasifikácie je potrebné, aby boli odovzdané všetky požadované materiály 

určené vyučujúcim a predmetovou komisiou, ktoré bolo možné vypracovať a odovzdať 

i v podmienkach dištančného vzdelávania. Pri praktických úlohách, ktoré nebolo možné 

vykonať doma z dôvodu prerušenia vyučovania (žiak nemá požadovaný softvér, odborné 

merania, ktoré sa vykonávajú v laboratóriách....) môže vyučujúci vyžadovať spracovať na danú 

tému teoretickú prácu. 

8. Žiaci, ktorí robili v rámci praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) prácu formou obhajoby 

vlastného projektu musia odovzdať prácu konzultantovi do 26.4.2021 a známka z projektu 

bude významnou pre známku na maturitnom vysvedčení z predmetu PČOZ na 

administratívnom maturitnom vysvedčení 

Prípadné zmeny, ktoré by vyplývali z aktuálnych legislatívnych zmien budú oznámené. 

 

V Trnave 7.4.2021       Ing. Peter Papík, riaditeľ školy 


