
Milí rodičia, 

súčasná mimoriadna situácia, v ktorej sme sa zrazu ocitli, priniesla do našich životov veľa zmien.  

Do Vášho rodinného kolobehu ste museli zakomponovať domáce vyučovanie, ktoré, súdiac podľa 

Vašich ohlasov, v spoločnej réžii celkom zvládame. Na začiatku ste sa mnohí obávali, ako 

zhodnotíme Vašu snahu my, učitelia. Aj nás táto otázka trápila, lebo byť spravodlivý, zohľadniť 

možnosti jednotlivých žiakov v rôznorodých rodinných podmienkach, brať ohľad na učebný štýl 

každého jednotlivca a mnoho iných faktorov, ktoré majú na výsledok učenia vplyv, si netrúfa ani 

jeden z nás. 

Preto nás potešilo 6. apríla t.r. vydané Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie,  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020 (ďalej 

len Usmernenie). 

Plne rešpektujeme podmienku zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka 

rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, preto 

v súlade s týmto usmernením poskytujeme žiakom spätnú väzbu len formou slovného 

komentára. Keďže známky neudeľujeme, podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu na vysvedčení budú všetky predmety v 2. – 9. ročníku neklasifikované. 

V 13. bode článku 3 je ukotvené: Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete 

neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto 

klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:  

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu podľa 

svojich osobných a  technických možností. 

Postup do vyššieho ročníka sa v Usmernení riadi nasledovne: 

V čase mimoriadnej situácie žiak nemôže opakovať ročník. Vo výnimočných prípadoch je 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. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

Na pedagogickej rade v mesiaci jún triedni učitelia uvedú mená žiakov, ktorí budú musieť byť 

komisionálne preskúšaní. Veríme však, že tieto zoznamy zostanú prázdne, pretože všetci sa budú 

snažiť. 

V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje 

formou slovného hodnotenia. 



 

Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení nám Usmernenie (a hlavne naše učiteľské srdce) 

odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka. Veľmi oceníme sebakritickosť našich detí. Keď sa 

budú vedieť pochváliť za dobre odvedenú prácu, i keď si uznajú chyby, ak sa stanú a budú sa ich 

snažiť napraviť. Určite i Vás, rodičov, poteší, ak si deti budú svoje ciele dávať samé, ak budú 

hľadať cestu k ich dosiahnutiu a postupne si budú zvyšovať latku nárokov na seba, aby potom na 

trhu práce užívali konkurenčné výhody a zabezpečili si miesto podľa svojich predstáv. 

 20. apríl 2020                                                                                                          vedenie školy 

                                                       


