
Usmernenie na hodnotenie žiakov Gymnázia P.O.Hviezdoslava v 

Dolnom Kubíne počas mimoriadnej situácie 

 

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 16. 4. 2020 vydávam podrobnosti o priebežnej a 

záverečnej klasifikácii žiakov Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v II. polroku šk. roka 

2019/2020:  

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:  

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na 

domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.  

Všeobecné princípy platia tak, ako ich zverejnilo Ministerstvo školstva. Pripájame ich v samostatnej 

prílohe.  

 

Klasifikácia predmetov na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom 

Kubíne: 

KLASIFIKÁCIA ABSOLVOVAL  

- hodnotenie absolvoval/neabsolvoval namiesto hodnotenia známkou bude na návrh pedagogickej 

rady v predmete:   

- telesná a športová výchova – všetky triedy a ročníky  

absolvoval  - žiak sa zapájal do aktivít, komunikoval a reagoval na požiadavky vyučujúcich  

- žiak sa zúčastňoval online hodín, ak boli poskytované (výnimkou sú žiaci, ktorí 

nemajú potrebné technické zabezpečenie, ale iným spôsobom komunikujú s 

učiteľmi),  

neabsolvoval  - žiak sa nezapájal a nereagoval na požiadavky vyučujúcich 

 

KLASIFIKÁCIA ZNÁMKOU - všetky ostatné predmety sa riadne klasifikujú známkou.  

Zásady hodnotenia: 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na základe neplnenia 

požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.  

2. 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. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať 



vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť.  

3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a 

individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

4. Pri klasifikácii budú zohľadnené objektívne a subjektívne príčiny pri práci žiakov z domu. –  

OBJEKTÍVNE PRÍČINY:  ak sa žiak nemôže z vážnych príčin dočasne zúčastňovať dištančného vyučovania, 

túto skutočnosť bezodkladne zákonný zástupca oznámi triednemu učiteľovi, ktorý kontaktuje 

ostatných vyučujúcich a hodnotenie takéhoto študenta bude riešené individuálne. Akceptovať je 

možné zdravotnú či rodinnú situáciu a technické problémy (s internetom, s počítačom a pod.), ktoré 

sa nedajú odstrániť alebo zmierniť. 

SUBJEKTÍVNE PRÍČINY: dlhodobé pobyty na miestach bez možnosti tel. či internetového pripojenia bez 

udania zdravotných či iných vážnych dôvodov, ignorovanie zadaných úloh či výziev zo strany 

vyučujúcich alebo vedenia školy, neefektívna spätná väzba, odmietanie zapájať sa do úloh napriek 

technickému vybaveniu študenta.  

5. Známky je možné získavať dostupným spôsobom, najlepšie on-line preskúšaním a hodnotením 

zadaných prác/projektov/úloh  

6. Priebežné a záverečné hodnotenie bude zaznamenávané v priestore známok v aplikácii EDUPAGE.  

7. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho 

ročníka preskúšanie u tých žiakov, 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 školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka 

rozhoduje pedagogická rada .  

8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie 

riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie 

uvedenými bodmi. 

Toto usmernenie je spracované v súlade s usmernením ministra školstva SR na hodnotenie žiakov  

stredných škôl, OU a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.apríla 2020. 

http://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf  

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 29. 4. 2020  

RNDr. Peter Strežo riaditeľ školy 

http://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf

