
Vážení rodičia, 

pedagogická rada zo dňa 20.05.2020  

na základe novelizácie školského zákona č. 245/2008 Z. z. dňa 22.04.2020,  

schválila nové zásady hodnotenia žiakov (zmeny sú zvýraznené červenou 

farbou): 

 priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole  realizuje 

formou slovného hodnotenia takto: 

VDV – veľmi dobré výsledky 

- vypracoval si úlohu výborne                    

so zanedbateľným počtom chýb  

- online test, pracovný list, praktické 

činnosti (prezentácie, projekty, výrobky) 

alebo iný druh zadania si vypracoval       

na 75% a viac percent  

DV- dobré výsledky 

- vypracoval si úlohu s menším počtom 

chýb 

- online test, pracovný list, praktické 

- činnosti (prezentácie, projekty, výrobky) 

alebo iný druh zadania si vypracoval        

v rozmedzí od 45 %  do 74% 

UV – uspokojivé výsledky 

- vypracoval si úlohu s väčším počtom 

chýb 

- online test, pracovný list, praktické 

- činnosti (prezentácie, projekty, výrobky) 

alebo iný druh zadania si vypracoval          

menej ako 45%   

 

 v druhom polroku školského  roka 2019/2020 sa nebudú klasifikovať na 

vysvedčení vo všetkých ročníkoch predmety: výtvarná výchova, hudobná 

výchova, telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická 

výchova, pracovná výchova, občianska výchova, informatika a technika. 

Uvedie sa, že žiak predmet absolvoval; 



 záverečné hodnotenie (vysvedčenie za 2. polrok šk. roka 2019/2020) 

v 1. ročníku v predmetoch SJL, ANJ, CJ, MAT, PVO sa bude realizovať 

formou slovného hodnotenia – slovný komentár; 

 záverečné hodnotenie (vysvedčenie za 2. polrok šk. roka 2019/2020) 

v 2. – 9. ročníku v predmetoch SJL, ANJ, CJ, MAT, PVO, PDA, VLA, 

BIO, GEG, DEJ, FYZ, CHE, sa bude realizovať známkou, teda 

klasifikovať. 

 

Pedagogická rada schválila základné pravidlá dištančného vyučovania       

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania: 

1. Hlavným komunikačným prostriedkom pre zadávanie a odovzdávanie 

úloh bude aplikácia Edupage. Môžete po dohode s učiteľom využívať aj 

iný spôsob komunikácie, napr. bezkriedy, email, sms, telefoniky a pod.;  

2. Zadávanie úloh bude uprednostňované pre predmety: 

- slovenský jazyk a literatúra, matematika trikrát do týždňa,  

- anglický jazyk dvakrát do týždňa,  

- ostatné predmety raz do týždňa;  

- pre žiakov 9. ročníka: slovenský jazyk a literatúra, matematika 

päťkrát do týždňa;  

3. Žiaci, ktorí v čase mimoriadnej situácie nespolupracujú  s učiteľmi počas 

zadávania a odovzdávania úloh, a ani nezdôvodnia, prečo nemôžu 

komunikovať s učiteľom, budú  považovaní za žiakov, ktorí nesplnili 

podmienky pre priebežné hodnotenie.  

4. V čase mimoriadnej situácie pred postupom do vyššieho ročníka je možné 

preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili 

požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli  neuspokojivé výsledky za 

obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva 

mesiace po obnovení vyučovania v škole alebo do 31.8.2020. O 

preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. 

V Prešove 28.05.2020                             Mgr. Ján Mačej, riaditeľ školy 

 


