
Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 

v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 09.12.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade 

11.01.2021  

 Základné princípy hodnotenia žiakov: 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení kaţdého ţiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

 sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 akceptovať jedinečnosť podmienok ţiakov na vzdelávanie. 

Zásady hodnotenia: 

Primárne vzdelávanie 

1. Pri hodnotení sa budú brať do úvahy známky z predmetu, ktoré ţiak získal do 

prerušenia vyučovania. 

2. Projekty a úlohy, ktoré ţiak vypracoval. 

3. Práce, ktoré budú vyţiadané počas dištančného vzdelávania, môţu byť hodnotené: 

 známkou 

 percentami 

 bodmi 

 slovným komentárom 

 čítanie, ústna odpoveď môţu byť cez video hovor hodnotené slovne aj známkou 

4. Počas dištančného vzdelávania odporúča nepísať kontrolné písomné práce, slohové 

písomné práce a kontrolné diktáty. 

5. Odovzdané práce, ktoré budú evidované na Škole na webe mailoch a pod. budú 

podkladom pre súhrnné hodnotenie. 

6. Súčasťou hodnotenia je aj odovzdávanie zadaní a domácich úloh načas – posúdenie 

úrovne a správnosti riešenia, kvalita spracovania študijného materiálu. Aktívny 

a tvorivý prístup k predmetu. Aktívne zapájanie sa do plnenia úloh, záujem a snaha 

spolupracovať na odstraňovaní nedostatkov, účasť na online vzdelávaní (ZOOM) 

počas dištančnej formy vzdelávania. Zohľadniť aj sebahodnotenie ţiaka. 

7. Zákonný zástupca bude priebeţne informovaný o hodnotení dieťaťa (Škola na webe). 

  

Nižšie stredné vzdelávanie 

Hodnotenie hlavnej vzdelávacej oblasti - SJL, ANJ, NEJ, CHE, FYZ, MAT, DEJ, GEO, 

BIO, OBN:  



1. Ţiak bude hodnotený na základe známok, ktoré získal do prerušenia vyučovania 

2. Na základe  aktivity na online hodinách. Tvorivý a zodpovedný prístup k školským 

povinnostiam.  

3. Podľa počtu domácich úloh, tematických prác, ktoré ţiaci vypracovali počas 

mimoriadnej situácie, pričom sa prihliadne na individuálne podmienky ţiaka. 

4. Na základe úrovne domácich úloh, tematických prác, ktoré ţiaci vypracovali počas 

mimoriadnej situácie, pričom sa prihliadne na individuálne podmienky ţiaka. 

Dodrţiavanie termínu odovzdania zadaných úloh. 

5. Na základe vypracovania online testov. 

6. Na základe ústnej odpovede prostredníctvom webových a telefónnych aplikácií a 

hodnotenie projektov a prezentácií. 

7. Samostatnosť vypracovania zadaných úloh /v prípade 2-stupňového rozdielu oproti 

poslednému hodnoteniu v škole vyučujúci môţe navrhnúť komisionálne preskúšanie 

z daného predmetu. 

 Hodnotenie komplementárnej vzdelávacej oblasti – ETV, HUV, VYV, TSV, REG, THD,   

INF 

absolvoval / neabsolvoval – bez kritérií, učitelia si zvolia pre ţiakov v jednotlivých 

predmetoch doplnkové a relaxačné úlohy. 

Práce, ktoré budú vyţiadané počas dištančného vzdelávania, môţu byť hodnotené: 

 známkou 

 percentami 

 bodmi 

 slovným komentárom 

 čítanie, ústna odpoveď môţu byť cez video hovor hodnotené slovne, alebo známkou 

V čase mimoriadnej situácie sa odporúča nerealizovať predpísané kontrolné písomné 

práce. 

Pri priebeţnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, 

moţnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania 

v škole. 

Ţiak by mal mať vytvorené vhodné podmienky na online vyučovanie (sám a ničím 

nerušený v miestnosti, v ktorej absolvuje online hodinu). 

Priebeţné slovné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej 

ţiakovi počas učenia sa, motivačný charakter – pomenovanie chýb, ktoré ţiak robí a návrh 

postupu pri ich odstraňovaní. Zohľadňovanie vekových a individuálnych osobitostí ţiaka 

a prihliadanie na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť ţiaka. 

Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne vypracuje stručnú správu o priebehu 

výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických zdruţení 

a priloţí ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu. 



V prípade, ţe sa ţiak nemôţe zúčastniť online vyučovania, musí zákonný zástupca 

o neprítomnosti informovať vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. Pokiaľ tak neurobí, 

absencia ţiaka nebude ospravedlnená. 

Podmienky dištančného vzdelávania sú zakotvené dodatkom v Školskom poriadku. 

 

 

 

 

V Sekuliach, 11.01.2021 

 

 

                                                                                        Mgr. Eva Trajlínková 

                                                                                              riaditeľka školy 

 

 

 

  

 


