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Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy v čase 

mimoriadnej situácie , spôsobenej prerušením vyučovania v školách 

v školskom roku 2020/2021. 

 

 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu 11. októbra 2020 pod číslom : 2020/17294:1-A1810 

vydal ROZHODNUTIE podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:  

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského 

zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného 

vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné 

vzdelávanie žiakov stredných škôl. 

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa po vzájomnej dohode s vyučujúcimi vydáva kritériá na 

hodnotenie a klasifikáciu počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 

2020/21. Kritériá podľa podkladov vyučujúcich vypracovali predsedovia jednotlivých 

predmetových komisií. Pre žiakov i rodičov budú zverejnené na webovej stránke školy. 

1.  Klasifikovať (hodnotiť známkou) sa budú všetky všeobecnovzdelávacie predmety. 

2. Predmety etická výchova a náboženská výchova, telesná a športová výchova (ak sa 

nevrátime do konca 1. polroku)  nie sú klasifikované známkou, ale na vysvedčení sa uvedie 

hodnotenie  „absolvoval/-a“. 

Ak žiak nespolupracuje 

V prípade, že žiak uvedené kritériá neplní, učiteľ ho priebežne upozorní na neplnenie 

požiadaviek, príp. mu ponúkne pomoc. Súčasne začne komunikovať so zákonnými zástupcami 

žiaka o neplnení zadaných úloh, zistí stav podmienok, ktoré žiak má na plnenie zadaní na 

domácu prípravu a plnenie vzdelávacích aktivít a úloh. 

 

Ak žiak nesplní podmienky 

Žiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou,  budú 

komisionálne preskúšaní. 

 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenských vied (vypracovala: 

Mgr. Jana Magdolenová) 

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra, dejepis, umenie a kultúra sa bude realizovať 

v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 
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prerušením vyučovania v školách,  ktoré vydalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR.  

 

Hodnotenie predmetu: slovenský jazyk a literatúra 

 známky získané do 12. 10. 2020 v prezenčnej forme vyučovania sa započítajú do 

hodnotenia, 

 aktívna účasť na online hodinách prostredníctvom platformy MS Teams,  aktívna 

spolupráca s vyučujúcim,  

 komunikácia a spätná väzba prostredníctvom školského portálu EduPage, , 

 aktívna účasť študentov na dištančnom vzdelávaní, 

 pravidelné a samostatné vypracovanie zadaných  domácich úloh, samostatných prác, 

analýz literárnych diel, cvičných slohových prác, prezentácií a projektov,   

 dodržiavanie stanovených termínov na vypracovanie, 

 úroveň vypracovania zadaní vzhľadom na aktuálne možnosti, 

 pri priebežnom  hodnotení budú vyučujúce prihliadať na všetky osobitosti, možnosti 

a individuálne podmienky na domácu prípravu žiakov. 

 

Hodnotenie predmetov: dejepis, seminár z dejepisu 

 známky získané do 12. 10. 2020 v prezenčnej forme vyučovania sa započítajú do 

hodnotenia, 

 hodnotenie bude mať charakter spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 

 bude realizované dištančnou aj online formou, 

 priebežné hodnotenie bude mať individualizovaný charakter a bude zohľadňovať 

individuálne osobitosti žiaka,  

 pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať na aktivitu žiaka, na jeho 

domácu prípravu na vyučovanie, na zapájanie sa počas online vyučovacích hodín, 

 podklady na hodnotenie výsledkov žiakov sa budú získavať so žiackych prác, ktoré 

zadáva žiakom vyučujúci, sú to projekty, tematické práce, úlohy na opakovanie 

a utvrdenie učiva, plnenie dištančných úloh spracovaných žiakmi počas dištančnej 

prípravy.  

 

Hodnotenie predmetu: umenie a kultúra 

 komunikácia a spätná väzba prostredníctvom školského portálu EduPage, 

 aktívna účasť študentov na dištančnom vzdelávaní, 

 vytvorenie  prezentácie v PowerPointe k jednotlivým témam podľa zdrojov určených 

vyučujúcim. 
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Predmetová komisia cudzích jazykov (vypracovala: Mgr. Alena Rakovská) 

1. Zadávanie úloh 

Dištančná forma vzdelávania žiakov v cudzích jazykoch prebieha prostredníctvom 

elektronickej komunikácie učiteľa a žiaka nasledujúcimi formami:  

 prostredníctvom edukačného portálu EduPage, 

 prostredníctvom e-mailovej komunikácie, 

 využívaním aplikácie Microsoft Teams, 

 žiaci sa učia v „domácom prostredí“ tak, že vykonávajú aktivity zadané elektronicky 

vyučujúcim, 

 žiaci sa riadia  vypracovaným rozvrhom hodín, 

 úlohy zadané učiteľom spracovávajú podľa harmonogramu, ktorý určí učiteľ, 

 pripravujú sa formou samoštúdia podľa zaslaných inštrukcií, materiálov a ďalších 

zdrojov, 

 učiteľ využíva rôzne prostriedky vzdelávania, napríklad študijné texty, prezentácie, 

video/audio nahrávky, pracovné listy, doplňovačky, krížovky, praktické úlohy, úlohy a 

zadania na rôznych vzdelávacích portáloch. 

 

2. Hodnotenie cudzích jazykov 

 

 hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých 

výsledkov klasifikáciou, 

 predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných 

učebných osnov a vzdelávacích štandardov, 

 v záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti 

žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť 

slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce, 

 podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava 

učiteľ rôznymi druhmi zadaných úloh, ako sú online previerky, projekty, prezentácie, 

rozhovory so žiakom, 

 k záverečnej klasifikácii bude mať predmet  s trojhodinovou týždennou dotáciou min. 3 

známky a so štvorhodinovou týždennou dotáciou min. 4 známky,  

 záverečná známka na vysvedčení bude zohľadňovať jednotlivé čiastkové známky z 

predmetu a zároveň aktivitu žiaka pri vypracovávaní úloh a dodržiavaní časového 

harmonogramu stanoveného učiteľom. 

 

Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky (vypracoval RNDr. Klement Chren) 

 

Hodnotenie predmetov: matematika, seminár z matematiky 

V klasifikácii predmetu  počas školského roka 2020/2021 sa zohľadní situácia vzniknutá 

pandémiou Covid 19. Žiak musí splniť nasledovné kritéria na klasifikáciu: 
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 zúčastňovať sa na online hodinách prostredníctvom platformy MS Teams, 

 aktívne spolupracovať na online hodinách – odpovedať na otázky, primerane rýchlo 

reagovať,  

 aktívne spolupracovať na komunikácii cez elektronickú poštu EduPage, Planétu 

vedomostí, 

 odovzdávať vypracované domáce úlohy, projekty a písomné testy v termíne, 

 hodnotenie písomných odpovedí je v súlade s kritériami hodnotenia uvedenými 

v ŠkVP. 

Do výsledného hodnotenia budú zahrnuté  výsledky, ktoré žiaci dosiahli pred začatím 

vyučovania dištančnou formou, spoločne s hodnotením výsledkov získaných počas dištančnej 

formy. 

Hodnotenie predmetov: informatika, seminár z informatiky 

V klasifikácii predmetu  počas školského roka 2020/2021 sa zohľadní situácia vzniknutá 

pandémiou Covid 19. Žiak musí splniť nasledovné kritéria na klasifikáciu: 

 zadávanie úloh a posielanie vypracovaných úloh prebieha elektronickou poštou, 

prípadne cez EduPage. 

 zúčastňovať sa na online hodinách prostredníctvom platformy MS Teams, 

 aktívne spolupracovať na online hodinách – odpovedať na otázky, primerane rýchlo 

reagovať, 

 aktívne spolupracovať na komunikácii cez elektronickú poštu,  prípadne EduPage, 

 študovať materiály, ktoré sú mu zasielané, 

 posielať správne vypracované úlohy v stanovenom termíne, 

 v prípade chyby vo vypracovanej úlohe poslať opravu v termíne, 

 hodnotenie odpovedí je v súlade s kritériami hodnotenia uvedenými v ŠkVP. 

Do výsledného hodnotenia budú zahrnuté  výsledky, ktoré žiaci dosiahli pred začatím 

vyučovania dištančnou formou, spoločne s hodnotením výsledkov získaných počas dištančnej 

formy. 

Hodnotenie predmetu: fyzika   

V klasifikácii predmetu  počas školského roka 2020/2021 sa zohľadní situácia vzniknutá 

pandémiou Covid19. Žiak musí splniť nasledovné kritéria na klasifikáciu: 

 zúčastňovať sa na online hodinách prostredníctvom platformy MS Teams, 

 aktívne spolupracovať na online hodinách – odpovedať na otázky, primerane rýchlo 

reagovať, 

 aktívne spolupracovať v komunikácii cez elektronickú poštu, EduPage, Planétu 

vedomostí, 

 odovzdávať vypracované domáce úlohy, projekty a písomné testy v termíne, 

 hodnotenie písomných odpovedí je v súlade s kritériami hodnotenia uvedenými v ŠkVP 
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Do výsledného hodnotenia budú zahrnuté  výsledky, ktoré žiaci dosiahli pred začatím 

vyučovania dištančnou formou, spoločne s hodnotením výsledkov získaných počas dištančnej 

formy. 

 

Predmetová komisia biológie a chémie  (vypracovala Mgr. Jozefína  Kováčová) 

 

Predmety :biológia, chémia a informatika v prírodných vedách a matematike 

 aktívne sa zúčastňovať  na hodinách prostredníctvom platformy MS Teams, 

 aktívne spolupracovať na online hodinách a pracovať na samoštúdiu  počas dištančnej      

výuky, 

 osvojiť si základné pojmy a vedomosti z tém podľa tematického výchovno-

vzdelávacieho plánu pre jednotlivé ročníky a predmety za prvý polrok,  

 vedieť uplatniť získané  vedomosti    pri riešení situácií z  bežného života, hľadať 

súvislosti a nadväznosť javov, 

 vypracovanie jednotlivých úloh a zadaní  na spätnú väzbu pochopenia učiva s využitím 

zadaných zdrojov a ich odovzdanie v zadanom termíne, 

 absolvovať ústne preverovanie nadobudnutých  poznatkov,  

 vypracovanie opakovacích testov a kvízov, 

 uskutočniť praktické cvičenia a vypracovať protokol o získaných nových poznatkoch, 

 vytváranie prezentácií, referátov, príspevkov na rozšírenie poznatkov o preberanom   

učive, 

 založiť a aktualizovať priečinok prebraného učivá a riešených zadaní, 

 počas samoštúdia využívať zdroje Planétu vedomostí, Wikipédiu, doporučené webové 

stránky, 

 neúčasť na vyučovacom procese, technické problémy konzultovať s vyučujúcim, 

najneskôr v  týždni , v ktorom udalosť nastala.      

       

Predmetová komisia spoločenských vied a športu  (vypracovala PaedDr. Viera Šedíková) 

Hodnotenie predmetov: občianska náuka, spoločenskovedný seminár  

 

 brať do úvahy známky, ktoré žiaci získali  do 12.10.2020, prípadne známky 

z predchádzajúcich ročníkov, 

 hodnotiť účasť a aktivitu na on-line vyučovaní, 

 priebežne hodnotiť plnenie úloh zadávaných ako samostatnú prácu dištančnou formou. 

Hodnotenie predmetov: geografia, seminár z geografie  

 priebežne hodnotiť vypracovanie a odovzdanie všetkých dištančných úloh pridelených 

vyučujúcim, 

 hodnotiť účasť a aktivitu na on-line vyučovaní, 

 priebežne hodnotiť individuálnu aktivitu žiaka  - práca nad rámec /tvorba prezentácií/, 
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 do úvahy brať aj známky získané v predchádzajúcich ročníkoch a známky získané  do 

12.10.2020. 

Zlaté Moravce 9.11.2020                                                       RNDr. Renáta Kunová, PhD. 

          riaditeľka školy 


