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Vážení rodičia,  

z usmernenia ministerstva vyplýva, že podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov získava učiteľ̌ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií 

žiackych prác, rozhovormi so žiakmi a konzultáciou s rodičmi. 

 

Podkladmi budú:  

 projekty,  

 riešenia komplexných úloh,  

 samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím 

na individuálne podmienky každého žiaka. 

 

Hodnotená bude aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh takým istým 

spôsobom ako pri bežnom vyučovaní.  

Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu, kladieme 

dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť aj 

známky získané do 12.3.2020. 

Nižšie uvádzame kritéria hodnotenia počas mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením školského vyučovania v školách
1
 čo má žiak splniť v tom ktorom predmete, aby 

mal hodnotenie absolvoval a slovné hodnotenie a zabezpečil si tak postup do ďalšieho ročníka 

bez preskúšania v letnom období. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          RNDr. František Bočkay      

                                                                                                                       riaditeľ školy 

 

                                                           
1
 Čo má žiak splniť, urobiť pre naplnenie hodnotenia predmetu v upravenom režime obsahu, čo od neho 

očakáva. 



Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb 

Ročník 1. – 4. ročník 

Typy úloh 

Pri zadávaní a kontrole úloh: 

 sústredíme pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 budeme  akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Spôsob hodnotenia 

postup žiaka do ďalšieho ročníka bez preskúšania 
žiak, ktorý neplní požiadavky vyučovania na diaľku v čase mimoriadnej 

situácie a pred postupom do vyššieho ročníka bude absolvovať preskúšanie 

 ak žiak splní svoje povinnosti podľa zadania vyučujúceho do určitého 

termínu, 

 úlohy vypracováva a posiela podľa pokynov vyučujúceho, 

 v prípade, že úloha nie je vypracovaná správne, vyučujúci mu chyby vyznačí 

a požiada ho o odstránenie chýb,  

 žiak podľa pokynov chyby odstráni a opravenú prácu odošle vyučujúcemu, 

 žiak aktívne spolupracuje s vyučujúcim , konzultuje nejasnosti, ktoré má pri 

vypracovávaní úloh. 

 ak žiak nesplní svoje povinnosti podľa zadania vyučujúceho 

do určitého termínu, 

  úlohy nevypracováva,  

 neodstraňuje chyby vyznačené vyučujúcim, opravenú prácu spätne 

neodošle, 

 žiak nespolupracuje s vyučujúcim , nekonzultuje nejasnosti, ktoré 

má pri vypracovávaní úloh. 
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Vzdelávacia oblasť 

 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 

Ročník 5. – 9. ročník 

Typy úloh 

 úlohy, ktoré je žiak povinný vypracovať, 

 úlohy, ku ktorým buď vyučujúci hneď pošle riešenia, alebo ich žiakovi poskytne systém bezprostredne po vypracovaní 

(slúžia precvičenie učiva, samokontrolu, a sebahodnotenie),  

 dobrovoľné úlohy (svedčia o aktívnom záujme žiaka o daný predmet). 

Pri zadávaní a kontrole úloh: 

 sústredíme pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 budeme  akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Spôsob hodnotenia 

postup žiaka do ďalšieho ročníka bez preskúšania žiak, ktorý neplní požiadavky vyučovania na diaľku v čase mimoriadnej 

situácie a pred postupom do vyššieho ročníka bude absolvovať preskúšanie 

 ak splní svoje povinnosti podľa zadania vyučujúceho do určitého termínu, 

 úlohy vypracováva a posiela podľa pokynov vyučujúceho,   

 v prípade, že úloha nie je vypracovaná správne, vyučujúci mu chyby 

vyznačí a požiada ho o odstránenie chýb, žiak podľa pokynov chyby 

odstráni a opravenú prácu odošle vyučujúcemu, 

 žiak aktívne spolupracuje s vyučujúcim , konzultuje nejasnosti, ktoré má 

pri vypracovávaní úloh, 

 ak sa vyskytne nejaký problém – technický, zdravotný alebo iný,  žiak 

informuje vyučujúceho a vzájomne sa dohodnú. 

 

 ak nesplní svoje povinnosti podľa zadania vyučujúceho do určitého 

termínu, 

 úlohy nevypracováva , resp. vypracováva s chybami, ktoré ani po 

vyznačení vyučujúcim neodstraňuje, opravenú prácu spätne neodošle,  

 žiak nespolupracuje s vyučujúcim , nekonzultuje nejasnosti, ktoré má 

pri vypracovávaní úloh, 

 ak sa vyskytne nejaký problém – technický, zdravotný alebo iný,  

žiak neinformuje vyučujúceho, 

 nereaguje ani po upozornení. 
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Vzdelávacia oblasť 

 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika, Informatika 
Človek a príroda 

Fyzika, Chémia, Biológia 

Ročník 5. – 9. ročník 

Spôsob hodnotenia 

postup žiaka do ďalšieho ročníka bez preskúšania 

Matematika 

Povinne odoslať: testy a určené príklady z učebnice, pracovného zošita, pracovného listu a pomocníka, taktiež napísaný výklad učiva (teória) 

Dobrovoľne odoslať: náročnejšie príklady podľa určených skupín. 

Percentá predstavujú váhu z celkového hodnotenia. 

Pri vypracovaní úloh je dôležité, či ich žiak zrealizoval. Už samotná realizácia znamená splnenie úloh.  

Kvalitatívne rozdiely a chybovosť pri úlohách sa prejavia v slovnej formulácii hodnotenia. 

Všetky cvičenia  70% 

Prepísanie poznámok, výklad do zošita 10% 

Práca do marca 2020 20% 

Chémia 

Percentá predstavujú váhu z celkového hodnotenia. Je dôležité, či to žiak zrealizoval.  

Chyby, nedostatky nehrajú úlohu, ani výsledky cvičení, či testov, už samotná realizácia znamená splnenie úloh.  

Kvalitatívne rozdiely a chybovosť pri úlohách sa prejavia v slovnej formulácii hodnotenia.  

Splnenie zadanej úlohy (pracovný list, cvičenie, tajnička, príklad, obrázok, odpoveď na otázku k fyzikálnemu javu, vytvorenie prezentácie, 

vyhľadanie informácie...)   30% 

Domáce aktivity – pokusy (realizácia, zaslanie videa, fotografie, sformulovanie záveru) 30% 

Online cvičenie na bezkriedy, Alf 10% 

Prepis/vytlačenie poznámok do zošita  10% 

Doterajšia práca do marca 2020 20% (aktivita na hodinách, diskutovanie, zapájanie sa do tém...) 
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Fyzika 

Percentá predstavujú váhu z celkového hodnotenia.  

Je dôležité, či to žiak zrealizoval.  

Chyby, nedostatky nehrajú úlohu, ani výsledky cvičení, či testov, už samotná realizácia znamená splnenie úloh.  

Kvalitatívne rozdiely a chybovosť pri úlohách sa prejavia v slovnej formulácii hodnotenia.  

Splnenie zadanej úlohy(pracovný list, cvičenie, tajnička, príklad, obrázok, odpoveď na otázku k fyzikálnemu javu, vytvorenie prezentácie, vyhľadanie 

informácie...) 30% 

Domáce aktivity – pokusy (realizácia, zaslanie videa, fotografie, sformulovanie záveru) 30% 

Online cvičenie na bezkriedy, Alf 10% 

Prepis/vytlačenie poznámok do zošita 10% 

Doterajšia práca do marca 2020 20% (aktivita na hodinách, diskutovanie, zapájanie sa do tém...) 

Biológia 

Percentá predstavujú váhu z celkového hodnotenia.  

Je dôležité, či to žiak zrealizoval.  

Chyby, nedostatky nehrajú úlohu, ani výsledky cvičení, či testov, už samotná realizácia znamená splnenie úloh.  

Kvalitatívne rozdiely a chybovosť pri úlohách sa prejavia v slovnej formulácii hodnotenia.  

Splnenie zadanej úlohy (poznámky, pracovný list, testy na bezkriedy)    50% 

Domáce aktivity        30% 

Doterajšia práca do marca 2020  20% (aktivita na hodinách, diskutovanie, zapájanie sa do tém...)  

Informatika 

Percentá predstavujú váhu z celkového hodnotenia. Je dôležité, či žiak zadanú úlohu zrealizoval. 

Chyby a nedostatky nehrajú úlohu, už samotná realizácia znamená splnenie úlohy. 

Splnenie dištančných úloh zadaných do 04. mája 80% (interaktívna komunikácia, vyhľadanie informácií ...) 

Práca počas prezenčného vzdelávania realizovaného do marca 2020 20% (aktivita na hodinách, zapájanie sa do diskusií ...) 
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Vzdelávacia oblasť 

 

Človek a svet práce 

Technika 
Umenie a kultúra 

Hudobná výchova, Výtvarná výchova 
Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 

Ročník 5. – 9. ročník 

Námety a aktivity 

Námety a aktivity pre komplementárne vzdelávacie oblasti sa posielajú žiakom spravidla jedenkrát v týždni, pričom bude  

zohľadňovaná skutočnosť, že prostredníctvom nich sa zabezpečuje vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov. 

Témy budú vhodne začlenené do vzdelávacích oblastí  do vyučovania predmetov v hlavných vzdelávacích oblastiach: Jazyk 

a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda. 

Pri zadávaní a kontrole úloh: 

 budeme  akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Spôsob hodnotenia 

Spätná väzba sa uskutoční podľa možností a záujmu žiakov. Hodnotenie bude vystihovať prístup žiaka k námetom aktivitám s prihliadnutím 

na individuálne potreby, schopnosti žiaka a individuálne podmienky každého žiaka. V záverečnom hodnotení prihliadať na prácu žiakov do prerušenia 

vyučovania v školách. 
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Vzdelávacia oblasť 
Človek a spoločnosť 

Dejepis, Geografia, Občianska náuka 
Človek a hodnoty 

Náboženská výchova, Etická výchova 

Ročník 5. – 9. ročník 

Typy úloh 

 úlohy, ktoré je žiak povinný vypracovať, 

 úlohy, ku ktorým buď vyučujúci hneď pošle riešenia, 

 dobrovoľné úlohy (svedčia o aktívnom záujme žiaka o daný predmet). 

Dejepis -  správne vypracované pracovné listy, správne vypracované odpovede na zadané úlohy pri práci s textom, pri práci 

s video dokumentom, vypracované poznámky, vytvorenie prezentácií a projektov,  

Geografia - vypracované poznámky, správne vypracované pracovné listy, správne vypracované otázky a úlohy z opakovania, 

správne nakreslené mapy, 

Občianska náuka 

8. A  - Prepis/vytlačenie poznámok do zošita, pracovné listy, úvaha, vytvorenie tajničky, prezentácia, online testy na bezkriedy,   

online cvičenia Alf,          

7.A, 7.B  - vypracované poznámky, vytvorenie prezentácii a zadaných projektov (napr. plagát). 

Pri zadávaní a kontrole úloh: 

 sústredíme pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 budeme akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Spôsob hodnotenia 

postup žiaka do ďalšieho ročníka bez preskúšania žiak, ktorý neplní požiadavky vyučovania na diaľku v čase mimoriadnej 

situácie a pred postupom do vyššieho ročníka bude absolvovať preskúšanie 

 ak splní svoje povinnosti podľa zadania vyučujúceho do určitého termínu, 

  úlohy vypracováva a posiela podľa pokynov vyučujúceho,   

 v prípade, že úloha nie je vypracovaná správne, vyučujúci mu chyby vyznačí 

a požiada ho o odstránenie chýb, žiak podľa pokynov chyby odstráni 

a opravenú prácu odošle vyučujúcemu 

 žiak aktívne spolupracuje s vyučujúcim , konzultuje nejasnosti, ktoré má pri 

vypracovávaní úloh, 

 ak sa vyskytne nejaký problém – technický, zdravotný alebo iný, je žiak 

informuje vyučujúceho a vzájomne sa dohodnú. 

 ak nesplní svoje povinnosti podľa zadania vyučujúceho do určitého 

termínu, úlohy nevypracováva , resp. vypracováva s chybami, ktoré 

ani po vyznačení vyučujúcim neodstraňuje, opravenú prácu spätne 

neodošle,  žiak nespolupracuje s vyučujúcim, nekonzultuje 

nejasnosti, ktoré má pri vypracovávaní úloh, 

 ak sa vyskytne nejaký problém – technický, zdravotný alebo iný, je 

žiak neinformuje vyučujúceho , nereaguje ani po upozornení. 
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Žiaci špeciálnych tried s mentálnym postihnutím 

Ročník 5. – 9. ročník 

Typy úloh 

Vyučujúci zhodnotia každú sadu pracovných listov, predovšetkým jej kompletnosť a správnosť vypracovania. Vyučujúci aj 

na tomto základe rozhodne o výslednom hodnotení, pričom neustále berie do úvahy individuálne osobitosti žiaka a prihliada 

na  jeho individuálne zlepšenia, berie do úvahy materiálne možnosti, životné a rodinné podmienky žiaka, a môže / v rámci 

komplexnosti hodnotenia / vziať do úvahy aj jeho výsledky z 1. polroka  školského roka 2019 /2020. 

Spôsob hodnotenia 

postup žiaka do ďalšieho ročníka bez preskúšania žiak, ktorý neplní požiadavky vyučovania na diaľku v čase mimoriadnej 

situácie a pred postupom do vyššieho ročníka bude absolvovať preskúšanie 

 žiak odovzdá a vo väčšine prípadov vypracuje správne 2 - 1 sady 

PL a uspokojivo spolupracuje s vyučujúcim / v rámci svojich 

možností /. 

 žiak neodovzdá a  nevypracuje správne ani 1 sadu PL a  nespolupracuje 

s vyučujúcim /v rámci svojich možností /, nejaví snahu a  úmyselne 

odovzdá PL počarbané a zoškrtané. 
 


