
Oznam o priebežnom a záverečnom hodnotení žiakov 1.- 9.ročníka v II. polroku 
školského roka 2019/2020   

 
Vážení rodičia,  
 

posielame Vám informácie k hodnoteniu žiakov Základnej školy s materskou školou 
Vývojová 228 Bratislava – Rusovce počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania. 
O spôsoboch hodnotenia rozhodol riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa 
22.4.2020 na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.  
 

Priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách pred vydaním usmernenia 
realizovalo do 6.4.2020 formou klasifikácie a slovného komentára. Toto hodnotenie zostáva a 
nebude sa prehodnocovať. 
Od 7.4.2020 sa bude priebežné hodnotenie realizovať iba slovne a jednotlivé spôsoby slovného 
hodnotenia budú realizované podľa usmernení jednotlivých metodických orgánov. 
Priebežné hodnotenie bude mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom 
počas učenia sa. Priebežné hodnotenie bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a 
prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 
  

Záverečné hodnotenie 

V 1. ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje len formou slovného hodnotenia. 
V 2.-9.ročníku sa využije kombinované hodnotenie (klasifikácia a slovné hodnotenie) v rámci 
rôznych vyučovacích predmetov.  
Na prvom stupni nebudú klasifikované výchovné predmety a Informatika.  
Na druhom stupni nebudú klasifikované výchovné predmety a Občianska náuka. 
Z neklasifikovaných predmetov sa na vysvedčení žiakom uvedie slovo absolvoval (a).  
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami začlenených v školskej integrácii bude podľa Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 
prílohy č.2. 
 

Vo výnimočných prípadoch je však možné preskúšanie žiakov.  
Žiaci II. stupňa, ktorí boli klasifikovaní v prvom polroku známku nedostatočný z dvoch a viac 
predmetov, budú môcť po zvážení a po rozhodnutí riaditeľom školy absolvovať komisionálne 
skúšky najneskôr do 31.8.2020.  
Vo výnimočných prípadoch je možné preskúšať žiakov I. a II. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin 
neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky pred prerušením 
vyučovania. Preskúšanie je možné do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. 
 
Získavanie podkladov na hodnotenie 
1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase 
prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. 
Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované 
žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.  
2. Počas prerušeného vyučovania v škole budeme žiakov hodnotiť slovne a aj na základe testov, 
priebežných písomných skúšok, prezentácii a vo výnimočných prípadoch ústnym skúšaním formou 
online komunikácie.  
3. V čase mimoriadnej situácie nerealizujeme predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z 
výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  
 
          Mgr. Rastislav Kunst 
               riaditeľ ZŠ s MŠ 


