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Usmernenie pre záverečné hodnotenie obdobia dištančného vyučovania 

 

 

Organizácia Základná škola  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35991364 

Obec a PSČ    985 26 Málinec 

Ulica a číslo Hlavná ulica 86/29 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Ľuboslav Jablonský   

 

Riaditeľ Základnej školy v Málinci v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 6.4. 2020, na základe vnútorného 

usmernenia ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu zo dňa 30.3.2020 a na základe uznesenia mimoriadnej 

pedagogickej rady zo dňa 17.4.2020 vydáva toto usmernenie, pre spôsob záverečného hodnotenia žiakov v období 

mimoriadnej situácie - prerušenia prevádzky škôl v dôsledku zamedzenia šírenia nového koronavírusu.  

 

 

 

Málinec, 18.5.2020                                                     Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 

 

 

1 Priebežné hodnotenie počas mimoriadnej situácie 

 

1. Pri hodnotení výstupov, ktoré mali deti povinnosť odovzdať v čase mimoriadnej situácie sme 

postupovali a postupujeme v zmysle usmernenia MŠ, časť „Zásady hodnotenia“, bod 1: „Priebežné 

hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má 

mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, 

pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní....“; a v zmysle toho istého 

usmernenia, časť „Získavanie podkladov na hodnotenie“, bod 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, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných 

úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne 

podmienky každého žiaka.“ 

 

2. Po skončení obdobia vyučovania z domu bude mať vyučujúci z každého nevýchovného predmetu od 

žiakov niekoľko výstupov – podkladov pre hodnotenie jeho práce. (v zmysle vnútorného usmernenia 
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z 30.3. 2020 z každého predmetu výstup max. raz za dva týždne; tzn. k 15. júnu max. 5 výstupov za 

predmet).  

3. Tieto výstupy bude potrebné transformovať z podoby spätnej väzby učiteľa, do príslušného 

klasifikačného stupňa za toto obdobie podľa pravidiel opísaných nižšie.  

 

2 Záverečné hodnotenie výstupov z dištančného vyučovania 

 

1. Každý vyučujúci po skončení mimoriadnej situácie u každého žiaka individuálne zosumarizuje 

výstupy, ktoré mu žiak poskytol a podľa svojho uváženia ho za toto obdobie ohodnotí jedným zo 

štyroch nižšie uvedených stupňov podľa návrhu záverečného hodnotenia schváleného príslušnou PK, 

resp. MZ. 

2. Záverečné znenie hodnotenia (opis práce žiaka), na základe ktorého bude vyučujúci žiakov 

klasifikovať je ponechané na rozhodnutí príslušnej predmetovej komisie, resp. metodického združenia.   

3. Návrh (vzor) záverečného hodnotenia žiakov ZŠ Málinec pre predmetové komisie: 

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. 
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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 
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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. 

 

4. Metodické združenie ročníkov 1.-4. v termíne do 29.5. 2020 a predmetové komisie ročníkov 5. -9. 

v termíne do 5.6.2020 schvália predložený alebo vlastný návrh záverečného hodnotenia (opis práce 

žiaka v predmete). 

5. Riaditeľstvo ZŠ následne bezodkladne zverejní spôsob záverečného hodnotenia z obdobia 

mimoriadnej situácie na webovej stránke školy. 

6. Vyučujúci jednotlivých predmetov zohľadnia záverečné hodnotenie žiaka z obdobia mimoriadnej 

situácie pri záverečnej klasifikácii v druhom polroku šk. roku 2019/2020.  

 

 

................................................... 
Mgr. Ľuboslav Jablonský, 

riaditeľ ZŠ 


