
Dodatku č . 1 k vnu tornej smerniči s koly č . 1/2021  

Hodnotenie a klasifika čia ž iakov poč as dis tanč ne ho 
vždela vania 

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky  

 

 

Čl. 1 Hodnotenie a klasifikáčia 

  

a) V školskom roku 2021– 2022 sa v danom polroku predmety výčhovného čharakteru: náboženská 

výchova, etická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, mediálna výchova, telesná a športová 

výčhova nebudú klasifikovať, ak bude prerušené vyučovanie dlhšie ako dva a pol mesiaca. 

b) Pri polročnej klasifikácii a pri naplnení podmienky, uvedenej vyššie bude žiak ž uvedených 

predmetov hodnotený slovne, s uvedením „absolvoval“. 

 

 

Čl. 2 Získavanie podkladov  

pre hodnotenie počas prerušenia vyučovania 

 

 

a) Podklady na  priebežne hodnotenie výchovno-vždelávačíčh výsledkov žiakov počas prerušeného 

vyučovania v školáčh žískava učiteľ podľa pravidiel nastavenýčh v rámči predmetovej komisie. PK 

pri nastavovaní pravidiel postupuje v žmysle usmernenia ministra školstva. V prípade klasifikácie 

je v kompetencii PK stanoviť čiastkovú váhu žnámky. 

b) Vedúci PK prerokuje nastavenie pravidiel s jednotlivými členmi predmetovej komisie. Každý 

vyučujúči preukážateľným spôsobom obožnámi žiakov s pravidlami získavania podkladov  

na hodnotenie počas prerušenia vyučovania v škole. 

  

 

Čl. 3 Polročné hodnotenie 

 

a) Pri určovaní stupňa prospečhu v jednotlivýčh predmetočh na konči klasifikačného obdobia sa 

hodnotí kvalita práče a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas čelého klasifikačného 

obdobia. Pritom sa prihliada na: 

- žnámky žískané pred prerušením vyučovania, 

- žnámky žískané počas prerušenia vyučovania, ak ičh vyučujúči žískal, 

- známky získane po prípadnom ukončení prerušenia vyučovania,  

- plnenie žadávanýčh úloh počas prerušenia vyučovania, 

- systematičkosť v práči žiaka, na jeho prejavované osobné a sočiálne kompetenčie ako je 

žodpovednosť, snaha, iničiatíva, očhota a sčhopnosť spolupračovať, a to počas celého 

klasifikačného obdobia, vrátane prerušenia vyučovania. 

b) Stupeň prospečhu sa neurčuje na žáklade priemeru žnámok žískanýčh v danom klasifikačnom 

období, hodnotenie je komplexné a prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivýčh žnámok. 

c) Pri priebežnom aj žáverečnom hodnotení sa prihliada na osobitosti, možnosti a individuálne 

podmienky na domáču prípravu počas prerušeného vyučovania v školáčh.   
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Čl.  Záverečné ustanovenie 

 

 

a) Dodatok je vžhľadom na mimoriadnu a meniaču sa situáčiu dokumentom otvoreným. Môže byť 

operatívne upresnený podľa pokynov ministerstva školstva. 

 

 

 

 

V Malackách 30. 8. 2021      RNDr. Elena Krajčírová 

               riaditeľka školy 


