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Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu 

žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID 19 

Uvedené usmernenie dopĺňa Usmernenie bolo prerokované na zasadnutia MZ a PK v týždni od 18.1.-

22.1.2021 a prerokované na Klasifikačnej rade 25. 1. 2021 

Toto usmernenie vychádza z Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov 

ZŠ v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením Covid 19 zo dňa 27.5.2021. 

Toto usmernenie je prerokované na zasadnutiach MZ a PK v júni 2021 (podľa harmonogramu zasadnutí 

MZ a PK) a prerokované na pedagogickej rade 23.6.2021. 

  

1. Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID 19 hodnotenie neabsolvoval, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie neprospel, je 

vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho 

procesu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Odporúča sa v súčasnosti takto 

nehodnotiť. 

 

2. Prezenčné vzdelávanie: Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných 

podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka 

hodnotiť v riadnom termíne v danom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada 

školy a žiak sa daný polrok v riadnom termíne nehodnotí. Riaditeľ školy určí na jeho 

hodnotenie náhradný termín a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať 

najneskôr do 2 mesiacov po skončení daného polroka. 

 

3. Dištančné vzdelávanie: Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných 

podkladov  k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka 

hodnotiť v riadnom termíne, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za daný 

polrok v riadnom termíne nehodnotí.  Riaditeľ určí náhradný termín a to spravidla tak, aby sa 

hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do 2 mesiacov po skončení daného polroka. Tohto 

žiaka možno hodnotiť na základe komisionálnej skúšky alebo získaním podkladov ku 

hodnoteniu. Podkladom môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh alebo samostatné 

praktické práce spracované žiakmi.  

 

4. Klasifikovať známkou nedostatočný alebo hodnotením neabsolvoval s celkovým 

prospechom neprospel: 

a. Ak žiak ZŠ nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych 

príčin, napr. pravidelné neodovzdávanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom 

vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné. 

b. Konanie žiaka bolo prerokované v pedagogickej rade za daný štvrťrok 

c. Zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek  

d. Zlepšenie nenastalo 



5. Komisionálne preskúšanie sa týka iba nasledovných prípadov: 

a) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 

b) ak vykonáva opravné skúšky 

- Žiak sa hodnotí podľa výsledkov opravnej skúšky, ak vykoná opravné skúšky. Opravnú skúšku 

možno vykonať, ak má žiak na konci 2. polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch 

predmetov alebo nesplnil kritériá určené základnou školou najviac z dvoch vyučovacích 

predmetov; 

- Termín opravnej skúšky určí riaditeľ školy a to spravidla posledný týždeň v auguste a v dňoch 

určených riaditeľom školy. 

- Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak zákonný zástupca požiada 

o preskúšanie.  

- Riaditeľ školy rozhodne o jej vykonaní na základe posúdenia dôvodov uvedených v písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu. 

- Ak riaditeľ školy rozhodne o povolení vykonať komisionálnu skúšku, komisia pre komisionálnu 

skúšku posúdi posúdi prostredníctvom tejto skúšky okrem iného aj vplyv mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania najmä s ohľadom na to, ako úroveň, ktorú počas dištančného 

vzdelávania žiak dosiahol, dáva perspektívu napredovania v rámci jeho schopností. 

- Ak komisia zistí, že žiak nezískal také kompetencie, ktoré by v rámci prezenčného vzdelávania 

mohol získať, výsledkom komisionálnej skúšky môže byť slovné hodnotenie. Pri využití 

slovného hodnotenia sa použije vyjadrenie: „Úroveň dosiahnutých vedomostí a schopností 

žiaka nedosahuje jeho možnosti a predpoklady, s celkovým hodnotením komisionálnej skúšky 

– neprospel.“ Toto hodnotenie sa uvedie aj na vysvedčení.  

- Žiak, ktorý neprospel, nemôže postúpiť do vyššieho ročníka a má opakovať ročník.  

Pri hodnotení žiakov sa odporúča brať do úvahy všetky špecifiká a osobitosti žiakov a podmienok, 

ktoré majú vplyv na hodnotenie vzdelávacích výsledkov konkrétnych žiakov. 

6. Doklad o získanom vzdelaní: 

a. V posledný vyučovací deň školského roka sa vydá žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského 

roka.  

 

  V Lučenci, 31.5.2021 

 

 

 

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy 

 


