HODNOTENIE ŽIAKOV
Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice (ďalej len „SSŠ“)
v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách
v školskom roku 2019/2020
Riaditeľka SSŠ po prerokovaní s Pedagogickou radou dňa 16. 04. 2020 a v súlade
s Usmernením MŠ VV a Š SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej
situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo
6.apríla 2020 a aktualizovaného Usmernenia MŠ VV a Š SR na hodnotenie žiakov
základných škôl v čase mimoriadnej situácie z 20.apríla 2020 (ďalej len „Usmernenie“),
rozhodla o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie
nasledovne:
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov v čase mimoriadnej situácie SSŠ postupuje v zmysle
Usmernenia,
ktoré
je
zverejnené
na
webovom
sídle
MŠVVaŠ
SR
(https://www.minedu.sk/data/att/16045.pdf
a
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf).
Vyučujúci SSŠ dodržiavajú základné princípy a zásady hodnotenia v čase prerušeného
vyučovania uvedené v Usmernení.
Žiaci SSŠ budú v školskom roku 2019/2020 hodnotení nasledovne:
 Priebežné hodnotenie žiakov SSŠ sa nerealizuje formou klasifikácie. Učiteľ hodnotí
každého žiaka s ohľadom na individuálne osobitosti žiaka, upozorní ho na chyby,
navrhne postup pri ich odstraňovaní a motivuje ho, pričom prihliada na osobitosti,
možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.
 Vo všetkých ročníkoch SSŠ sa v čase mimoriadnej situácie bude realizovať záverečné
hodnotenie formou slovného hodnotenia.
Vyučovacie predmety, ktoré boli v súlade so Školským vzdelávacím programom (ďalej len
„ŠkVP“) pôvodne klasifikované, ale podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú
naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou, nebudú klasifikované.
Zoznam vyučovacích predmetov, z ktorých žiaci SSŠ podľa ŠkVP nemali byť klasifikovaní
(v záverečnom hodnotení sa malo uvádzať „absolvoval“ v súlade s článkom 3 bodom 13
Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných
škôl), v školskom roku 2019/2020 nebudú klasifikovaní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

etická výchova,
náboženská výchova,
pracovné vyučovanie,
hudobná výchova,
výtvarná výchova,
telesná a športová výchova.

Zoznam vyučovacích predmetov, z ktorých žiaci SSŠ podľa ŠkVP mali byť pôvodne
klasifikovaní, na záver školského roku 2019/2020 nebudú klasifikovaní:
1. technika,
2. informatika.

Na základe záverov zo zasadnutia Pedagogickej rady dňa 16. 04. 2020 sa v čase mimoriadnej
situácie vo všetkých ročníkoch SSŠ bude realizovať záverečné hodnotenie formou slovného
hodnotenia.
Získavanie podkladov na hodnotenie
1. 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, vypracované úlohy,
pracovné listy, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi
počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
2. Počas prerušeného vyučovania v školách nebudú žiaci hodnotení na základe testov
a písomných skúšok.
3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné
práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri
týždne od nástupu žiakov do školy.
Vážení rodičia,
prosíme Vás o dodržiavanie zodpovedného prístupu k samoštúdiu žiakov a rešpektovanie
pokynov vedenia školy aj pedagogických zamestnancov školy, aby ste svojim deťom
sprístupnili zadané úlohy, umožnili im využívať internet na pripojenie sa do online interaktívnych
portálov, kontrolovali odoslanie vypracovaných úloh vyučujúcim v zadaných termínoch, ktoré
budú podkladom k priebežnému a záverečnému hodnoteniu žiakov ako aj k postupu do vyššieho
ročníka.
V súčasnom období ešte nevieme s určitosťou povedať, aké zmeny sa v najbližších dňoch
uskutočnia, ale o všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budem včas informovať.
Ďakujem Vám všetkým za doterajšiu spoluprácu.
Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

