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    Usmernenie o hodnotení žiakov základnej školy 

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách: 

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

- zabezpečiť rešpektovanie sociálno-ekonomických podmienok 

a individuálnych  učebných možností  žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími podmienkami v samoštúdiu, 

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

 

Zásady hodnotenia 

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou 

klasifikácie. Priebežne hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej 

žiakom počas učenia sa. Má  motivačný charakter, pomenúva žiakom chyby, ktoré robia a 

navrhuje postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť.   

Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, 

možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v 

školách. 

 

Záverečné hodnotenie žiakov 

 

                                             1. stupeň 

Ročník/ 

trieda 

Forma 

hodnotenia 

Klasifikácia  Slovné hodnotenie Absolvoval/ 

neabsolvoval 

    0. ročník  slovné hodnotenie ------------------- všetky vyučovacie 

predmety 

------------------- 

    1. ročník  slovné hodnotenie ------------------- všetky vyučovacie 

predmety 

------------------- 

    2. A kombinované 

hodnotenie 

SJL, MAT, ANJ, 

PRU 

--------------------- VYV, HUV, 

TSV, ETV/NAV 



    2. B slovné hodnotenie ---------------------- všetky vyučovacie 

predmety 

------------------ 

    3. ročník kombinované 

hodnotenie 

SJL, MAT, ANJ, 

PRI, VLA 

--------------------- VYV, HUV, 

TSV, ETV/NAV, 

PRV, INF 

    4. ročník  kombinované 

hodnotenie 

SJL, MAT, ANJ, 

PRI, VLA 

--------------------- VYV, HUV, 

TSV, ETV/NAV, 

PRV, INF 

 

                                                      2. stupeň 

Ročník  Forma 

hodnotenia 

Klasifikácia  Slovné 

hodnotenie 

Absolvoval/ 

neabsolvoval 

    5.ročník  kombinované 

hodnotenie 

SJL, ANJ, MAT, 

GEO 

BIO, DEJ,  TECH, INF, VYV, 

HUV, ETV, TSV, 

PRV 

    6.ročník  kombinované 

hodnotenie 

SJL, ANJ, MAT, 

GEO, FYZ 

BIO, DEJ  TECH, INF, VYV, 

HUV, ETV, TSV, 

OBN, PRV 

   7.ročník kombinované 

hodnotenie 

SJL, ANJ, MAT, 

GEO, FYZ 

BIO, CHEM, 

DEJ,  

TECH, INF, VYV, 

HUV, ETV, TSV, 

OBN, PRV 

    8.ročník kombinované 

hodnotenie 

SJL, ANJ, MAT, 

GEO, FYZ 

BIO, CHEM, 

DEJ,  

TECH, INF, VYV, 

HUV, ETV, TSV, 

OBN, PRV 

   9.ročník kombinované 

hodnotenie 

SJL, ANJ, MAT, 

GEO, FYZ 

BIO, CHEM, 

DEJ,  

TECH, INF, VYV, 

ETV, TSV, OBN, 

PRV 

  

Podklady na záverečné hodnotenie žiakov:  

- hodnotenie žiakov v 1. polroku, 

- hodnotenie a známky získané do trištvrte roka (do obdobia prerušeného vyučovania), 

- pracovné postoje a výsledky práce v období samoštúdia, 

- portfóliá žiackych prác, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické 

práce v období samoštúdia. 
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