
2 Záverečné hodnotenie výstupov z dištančného vyučovania 

 

Metodické združenie predmetov 1.-4. ročníka a predmetové komisie 2. stupňa Základnej školy schválili 

nasledovný spôsob klasifikácie za obdobie vyučovania z domu: 

klasifikačný stupeň 

stručné slovné hodnotenie 

(nie je oficiálnym slovným 

hodnotením – slúži len ako 

skrátený slovný opis  pre 

vnútornú komunikáciu) 

opis práce žiaka v predmete 

počas mimoriadnej situácie 

1 pracoval veľmi dobre 

1. Žiak pravidelne odovzdával 

požadované materiály 

v požadovanom termíne. 

2. Snažil sa komunikovať 

s vyučujúcim s prihliadnutím 

na jeho individuálne 

podmienky a možnosti 

komunikácie. 

3. Úroveň vyžadovaných 

výstupov je po zohľadnení 

absencie kontaktu s učiteľom  

v sumárnom hodnotení na 

dobrej úrovni. 

2 pracoval snaživo 

1. Žiak pravidelne odovzdával 

požadované materiály. 

Materiály, ktoré občas 

neodovzdal po upozornení 

vypracoval v odoslal na 

kontrolu.   

2. Snažil sa komunikovať 

s vyučujúcim s prihliadnutím 

na jeho individuálne 

podmienky a možnosti 

komunikácie. 



3. Úroveň vyžadovaných 

výstupov je po zohľadnení 

absencie kontaktu s učiteľom  

v sumárnom hodnotení na 

uspokojivej úrovni – v prácach 

sa vyskytujú menej významné 

nedostatky. 

3 pracoval 

1. Žiak odovzdával niektoré 

požadované materiály. Bolo 

často potrebné upozorňovať 

ho na svoje domáce 

povinnosti.   

2. Komunikácia s učiteľom 

bola  vyvolaná po 

intervenciách vyučujúceho, 

resp. triedneho učiteľa alebo 

riaditeľa školy s prihliadnutím 

na jeho individuálne 

podmienky a možnosti 

komunikácie. 

3. Úroveň vyžadovaných 

výstupov je po zohľadnení 

absencie kontaktu s učiteľom  

v sumárnom hodnotení na 

menej uspokojivej alebo 

neuspokojivej úrovni – 

v prácach sa vyskytujú vážne 

chyby a nedostatky. 

5 nepracoval 

Žiak počas mimoriadnej 

situácie neodovzdal žiadne 

požadované zadanie, a to ani 

po upozornení zákonného 

zástupcu triednym učiteľom 

v období medzi 5.-15.5.2020 



ani po písomnom upozornení 

riaditeľom školy po 20.5.2020. 

Žiak druhého stupňa môže byť 

z tohto dôvodu po návrhu 

príslušnej predmetovej 

komisie a po 

schválení pedagogickou radou 

mimoriadne preskúšaný. 

 

Podklady pre hodnotenie, ktoré boli získané v období vyučovania z domu budú „transformované“ do 

jedného z vyššie uvedených klasifikačných stupňov podľa úrovne práce žiaka v tomto období. 

Tzn. žiak za toto obdobie dostane jednu známku, ktorá sa bude počítať  do celkovej klasifikácie 

v druhom polroku šk. roku 2019/2020. 
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