Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec

V Lučenci dňa 15. 05. 2020

Oznámenie o spôsobe hodnotenia žiakov Súkromnej základnej školy v
Lučenci v čase mimoriadnej situácie* spôsobenej prerušením vyučovania v
školách v 2. polroku školského roka 2019/2020

*Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva
aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka,
t. j. pred 30. 6. 2020.
Vychádzajúc z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré bolo vydané
MŠVVaŠ SR dňa 6. apríla 2020 (aktualizácia 20. apríla 2020) a na základe
návrhov metodického združenia a predmetovej komisie a ich následnom prerokovaní a
schválení pedagogickou radou školy dňa 15.05.2020 oznamujeme žiakom a zákonným
zástupcom nasledovné:

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV 1. STUPŇA SZŠ:
1. Žiaci 1. ročníka SZŠ budú hodnotení slovne tak, ako sa uvádza v dokumente
„Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ vydané 6.
apríla.2020 (aktualizácia 20. apríla 2020) MŠVVaŠ SR v časti „Zásady hodnotenia“ bod
č. 6.
2. Žiaci 2. až 4. ročníka SZŠ nebudú hodnotení známkou, ale slovne v predmetoch:
Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk,
Matematika, Informatika, Vlastiveda, Prírodoveda a Prvouka.
3. Žiaci 1. až 4. ročníka SZŠ nebudú hodnotení známkou, ale na koncoročnom
vysvedčení sa uvedie absolvoval/-a v predmetoch: Hudobná výchova, Výtvarná
výchova, Pracovné vyučovanie a Telesná a športová výchova. (Schválené
pedagogickou radou školy dňa 20. 04. 2020.)
4. V predmetoch Etická výchova a Náboženská výchova sa uvedie slovo
absolvoval/absolvovala vychádzajúc z Interného predpisu č. 5/2017 pre postup
hodnotenia a klasifikácie žiakov SZŠ.

KRITÉRIÁ PRE ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV 1. STUPŇA SZŠ:
a) Známky, ktoré žiak získal v období od 03. 02. 2020 do 11. 03. 2020. Tieto známky
budú premietnuté do slovného hodnotenia.
b) Aktívna spolupráca žiaka s učiteľom vo forme plnenia zadaných úloh v čase
mimoriadnej situácie s prihliadnutím na individuálne možnosti a podmienky žiaka
počas dištančného vzdelávania.
c) Žiacke portfólio ku každému vyučovaciemu predmetu, ktoré bude obsahovať:
zošit, pracovný zošit, pracovné listy, vypracované projekty, výkresy, prezentácie
a podobne, ktoré tvorili študijný materiál, resp. boli vytvorené žiakom v čase
mimoriadnej situácie.
O konkrétnom zozname súčastí žiackeho portfólia z jednotlivých predmetov bude žiak
a zákonný zástupca informovaný najneskôr do 05. 06. 2020.
Žiacke portfólio doručí zákonný zástupca do školy dňa 12. 06. 2020. Zákonným
zástupcom žiakov bude do 05. 06. 2020 prostredníctvom emailovej komunikácie
doručený plán organizácie odovzdania žiackeho portfólia.
V prípade otvorenia škôl do dátumu 12. 06. 2020 odovzdá žiak (prípadne zákonný
zástupca žiaka) k rukám vyučujúceho žiacke portfólio dňa 12. 06. 2020
d) Záverečný projekt žiaka. Žiak 1. stupňa SZŠ na konci každého školského roka
prezentuje vlastný projekt pred triednym učiteľom, spolužiakmi a rodičmi žiakov danej
triedy. V prípade, že prezentácie projektov žiakov nebudú na základe aktuálnych
hygienicko-epidemiologických nariadení odprezentované verejne (v rámci jednej
triedy), rodič odošle videonahrávku prezentácie projektu žiaka na email triedneho
učiteľa žiaka do 12. 06. 2020.
d) Nepovinnou súčasťou záverečného hodnotenia môže byť tiež sebahodnotenie žiaka,
prípadne hodnotenie žiaka z pohľadu rodiča žiaka z obdobia mimoriadnej situácie, ktoré
bude vyučujúcemu písomne doručené prostredníctvom mailu (v prípade otvorenia škôl
aj osobne) do 12. 06. 2020. V takom prípade bude žiakovi/zákonnému zástupcovi
zaslaný sebahodnotiaci hárok.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV 2. STUPŇA SZŠ:
1. Žiaci 5. ročníka SZŠ nebudú hodnotení známkou, ale slovne v predmetoch:
Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk,
Matematika, Informatika, Biológia, Dejepis a Geografia.
2. Žiaci 5. ročníka SZŠ nebudú hodnotení známkou, ale na koncoročnom vysvedčení
sa uvedie absolvoval/-a v predmetoch: Hudobná výchova, Výtvarná výchova,
Technika a Telesná a športová výchova. (Schválené pedagogickou radou školy dňa 20.
04. 2020.)
3. V predmetoch Etická výchova a Náboženská výchova sa uvedie slovo
absolvoval/absolvovala vychádzajúc z Interného predpisu č. 5/2017 pre postup
hodnotenia a klasifikácie žiakov SZŠ.

KRITÉRIÁ PRE ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV 2. STUPŇA SZŠ:
a) Známky, ktoré žiak získal v období od 03. 02. 2020 do 11. 03. 2020. Tieto známky
budú premietnuté do slovného hodnotenia.
b) Aktívna spolupráca žiaka s učiteľom vo forme plnenia zadaných úloh v čase
mimoriadnej situácie s prihliadnutím na individuálne možnosti a podmienky žiaka
počas dištančného vzdelávania. Aktívna spolupráca žiaka s učiteľom znamená, že sa
žiak aktívne zaujímal o zadania a úlohy, že si ich vypracovával a aktívne komunikoval
s učiteľom. Aktívnu spoluprácu žiaka s učiteľom predstavuje tiež jeho aktívnu účasť na
online vyučovaní ( mimo objektívnych technických problémov) a dodržiavanie
termínov odovzdania prác, cvičení, projektov a pod. (Z oznámenia pre rodičov zo dňa
03.04.202: „Žiak je povinný zadané úlohy plniť včas a pravidelne. V prípade technickej
poruchy počítača, internetu a pod. v rodine žiaka, ktorá bude presahovať viac než 3 dni,
odporúčame zákonnému zástupcovi informovať triedneho učiteľa/učiteľku o vzniknutej
situácii rovnako, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú pravidelnú prácu
žiaka.“)
c) Žiacke portfólio ku každému vyučovaciemu predmetu, ktoré bude obsahovať:
zošit, pracovný zošit, pracovné listy, vypracované projekty, spracované poznámky,
riešené úlohy, cvičenia, prezentácie a podobne, ktoré tvorili študijný materiál, resp. boli
vytvorené žiakom v čase mimoriadnej situácie.
O konkrétnom zozname súčastí žiackeho portfólia z jednotlivých predmetov bude žiak
a zákonný zástupca informovaný najneskôr do 05. 06. 2020.
Žiacke portfólio doručí zákonný zástupca do školy dňa 12. 06. 2020. Zákonným
zástupcom žiakov bude do 05. 06. 2020 prostredníctvom emailovej komunikácie
doručený plán organizácie odovzdania žiackeho portfólia.
V prípade otvorenia škôl do dátumu 12. 06. 2020 odovzdá žiak (prípadne zákonný
zástupca žiaka) k rukám vyučujúceho žiacke portfólio dňa 12. 06. 2020
d) Pri záverečnom hodnotení žiaka sa bude tiež zohľadňovať:
• systematickosť riešenia zadaných úloh
• riešenie samostatných praktických úloh, projektov,
• uplatnenie kľúčových kompetencií pri riešení úloh,
• vynaložené úsilie, kvalita odovzdaných prác,
• osobnostný rast žiaka,
• rozhovory so žiakmi.
e) Nepovinnou súčasťou záverečného hodnotenia môže byť tiež sebahodnotenie žiaka,
prípadne hodnotenie žiaka z pohľadu rodiča žiaka z obdobia mimoriadnej situácie, ktoré
bude vyučujúcemu písomne doručené prostredníctvom mailu (v prípade otvorenia škôl
aj osobne) do 12. 06. 2020. V takom prípade bude žiakovi/zákonnému zástupcovi
zaslaný sebahodnotiaci hárok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dôležité náležitosti z dokumentu Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. apríla 2020 (aktualizácia 20. apríla 2020):
Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:
o
o
o
o

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 a schopností žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia
o Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v základných školách
nerealizuje formou klasifikácie. Priebežne hodnotenie ma mať charakter
konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Ma mať motivačný
charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich
odstraňovaní. Priebežne hodnotenie ma mať značne individualizovaný charakter,
zohľadňovať vekove a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu
psychickú i fyzickú disponovanosť.
o Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti,
možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania
v školách.
o Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie
žiaka.
Získavanie podkladov na hodnotenie
o 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.
o Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe
testov a písomných skúšok.
o Ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce vyplývajúce z
výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu a zo školského vzdelávacieho
programu.
o Po obnovení vyučovania v škole sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri
týždne od nástupu žiakov do školy.
Postup do vyššieho ročníka
o V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený
stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže
opakovať ročník.

o V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom
do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, 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.
o V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku
nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať
komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

--------------------------------PaedDr. Mária Pálešová
riaditeľka školy

