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Pokyn riaditeľa školy  
k uzavretiu koncoročnej klasifikácie v školskom roku 2019/2020 

    zo dňa: 16. apríla  2020 

Východiská 

Minister školstva vydal 6. apríla 2020  Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného 
učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 
školskom roku 2019/2020, kde ustanovuje: 

 O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ 
školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam). 

 

Koncoročné hodnotenie a klasifikácia  klasifikovaných predmetov 

Základom je klasifikácia na polroku.  

Učiteľ sleduje prácu žiaka v dištančnom štúdiu, pričom prioritne sleduje: iniciatívu, dochvíľnosť, ochotu, 
zodpovednosť, používanie zdrojov, originálnosť riešení, samostatnosť.  

Koncoročnú klasifikáciu navrhne učiteľ  po zohľadnení známok získaných do 11. marca a hodnotenia 
práce žiaka v dištančnom štúdiu. 

Ak žiak pracuje štandardne, polročná známka sa mu zachová.  

Ak je učiteľ spokojný a vidí iniciatívu, dochvíľnosť, ochotu, zodpovednosť - známka z polroku sa 
mu o stupeň zlepší.  

Ak učiteľ nie je spokojný,  lebo žiak reaguje vlažne, oneskorene, povrchne, vidí, že neprimerane 
používa zdroje (teda netvorí), nespráva sa zodpovedne, známka z polroku sa mu zhorší o stupeň.  

Mimoriadne situácie do plusu i do mínusu prerokuje vyučujúci s triednym učiteľom. V odôvodnených 
prípadoch navrhne klasifikáciu zmeniť aj o viac stupňov. 

Návrh klasifikácie oznámi vyučujúci žiakom do 15. júna.  Žiak môže do 3 dní vysloviť nespokojnosť s 
klasifikáciou. Vyučujúci po konzultácii s triednym učiteľom dohodnú spôsob opätovného hodnotenia 
žiaka a zrealizujú ho. Ak žiak nie je spokojný ani s druhým hodnotením, požiada o komisionálnu skúšku 
podľa  §57 ods.1 pís.c zákona č. 245/2008 Z.z. 

Koncoročné hodnotenie neklasifikovaných predmetov 
 

Učiteľ sleduje plnenie úloh, ktoré zadáva žiakom. Ak žiak úlohu splní, bez ohľadu na kvalitu splnenia 
úlohy ju považuje  pre potreby koncoročného hodnotenia za splnenú. ( To nijak neznižuje potrebu a 
dôležitosť spätnej väzby smerom k žiakovi o kvalite splnenia úlohy a postupe jeho učenia sa). 

Ak bude mať žiak k  19. júnu splnených aspoň 80% úloh, učiteľ ho hodnotí „absolvoval“.  V opačnom 
prípade sa mu na vysvedčenie napíše "neabsolvoval". 



Rozhodnutie o neklasifikovaných predmetoch 
Podľa Usmernenia ministra školstva z 6.apríla 2020 riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli 
klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou 
(napr. laboratórne cvičenia, predmety praktického vyučovania, či výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov 
do 20.4.2020. 

 

Okrem neklasifikovaných predmetov od septembra sa neklasifikujú všetky ďalšie predmety vzdelávacej 
oblasti Človek a hodnoty, Umenie a kultúra (VYV, UKL, HUV, ATV) a Zdravie a pohyb (TSV, TEV). 

 

Postup do vyššieho ročníka 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu 
nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky t.j. nemôže opakovať ročník. 

2. 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. 

 

 

Pokyn bol rozposlaný na prerokovanie per rollam v pedagogickej rade 16.4.2020. 


