
Dodatok č. 1 k hodnoteniu žiakov
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany v čase

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom
roku 2019/2020

Riaditeľka školy vydáva nasledovný dodatok k hodnoteniu žiakov SOŠ OaS, Mojmírova 99/28,
Piešťany v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom
roku 2019/2020 zo dňa 16.4.2020:

V zmysle zverejneného dokumentu budú na konci školského roka klasifikované všetky predmety
okrem etickej výchovy, náboženskej výchovy a telesnej a športovej prípravy. Uvedené predmety
žiak absolvoval, ak splnil  požiadavky určené jednotlivými vyučujúcimi daných predmetov. Žiak
oslobodený od TSP bude mať na vysvedčení uvedené „oslobodený“. 
Učitelia a MOV v spolupráci s triednymi učiteľmi zabezpečia spravodlivosť pri uzatváraní známok
za 2. polrok školského roka 2019/2020 rešpektovaním individuálnych podmienok žiaka na domácu
prípravu  a dištančné  vzdelávanie  (  či  sa  žiak  ospravedlnil,  ak  nemohol  plniť  úlohu,  či  hľadal
náhradný spôsob komunikácie s vyučujúcim...). Vyučujúci resp. administrátor vie zistiť, ako žiak
využíval  elektronickú  komunikáciu  a systém  edupage  v jednotlivých  predmetoch  a ako  sa  žiak
prihlasoval na stránku pred prerušením vyučovania a počas prerušenia.
Zvlášť je potrebné zohľadňovať známky a aktivity žiaka  pred prerušením vyučovania, ktoré majú
rozhodujúci  vplyv  na  výsledné  hodnotenie  v 2.  polroku  školského  roku  2019/2020.  Počas
prerušenia je potrebné rozlišovať známky z vypracovaných zadaní a referátov a známky z časovo
ohraničených testov a online skúšania. Známky z testov a online skúšania  musia mať pri hodnotení
väčšiu váhu.  Klasifikáciu uzatvára a zodpovedá za ňu výhradne učiteľ predmetu alebo MOV. 

Ak  žiak  v l.  polroku  vykazoval  z daného  predmetu  stupeň  nedostatočný  a aj  pred  prerušením
vyučovania vykazoval nedostatočné hodnotenie a počas prerušenia zo subjektívnych príčin neplnil
požiadavky  vyučovania  na  diaľku,  takýto  žiak  môže  byť  po  odsúhlasení  pedagogickou  radou
prezenčne skúšaný z daného  predmetu v škole. Táto známka je potom výslednou známkou  za 2.
polrok šk.  roku 2019/2020.  Ak bude táto známka nedostatočná,  môže žiak alebo jeho zákonný
zástupca (u neplnoletého žiaka) požiadať riaditeľku školy o vykonanie opravnej skúšky z daného
predmetu (maximálne z dvoch predmetov).

Ak  žiak  pred  prerušením  vyučovania  nebol  z niektorého  predmetu  klasifikovaný  (nemal  v 2.
polroku  žiadnu  známku z prezenčnej  formy vyučovania)  a počas  prerušenia  vyučovania  neplnil
požiadavky  vyučovania  na  diaľku,  takýto  žiak  môže  byť  po  odsúhlasení  pedagogickou  radou
prezenčne skúšaný z daného  predmetu v škole. Táto známka je potom výslednou známkou  za 2.
polrok šk.  roku 2019/2020.  Ak bude táto známka nedostatočná,  môže žiak alebo jeho zákonný
zástupca (u neplnoletého žiaka) požiadať riaditeľku školy o vykonanie opravnej skúšky z daného
predmetu (maximálne z dvoch predmetov).

Pri predmetoch praktického vyučovania (odborný výcvik, cvičenia...) sa predovšetkým prihliada na
známku pred  prerušením vyučovania,  na  známku z 1.  polroku  školského  roku 2019/2020 a iba
čiastočne na teoretické práce spracovávané podľa  uložených zadaní. 



Ak  bol  žiak  v 1.  polroku  školského  roku  2019/2020  z predmetov  praktického  vyučovania
neklasifikovaný   spracuje  za  1.  polrok  projekt  zadaný  vyučujúcim  ako  náhradu  komisionálnej
skúšky z daného predmetu. 
Ak žiak nemal z predmetov teoretického a praktického vyučovania   v 2. polroku školského roku
2019/2020   žiadnu známku pred prerušením vyučovania a počas prerušenia vyučovania neplnil
požiadavky  vyučovania  na  diaľku,  takýto  žiak  môže  byť  po  odsúhlasení  pedagogickou  radou
neklasifikovaný. Na základe žiadosti žiaka  alebo jeho zákonného  zástupcu (u neplnoletého žiaka)
bude konať  z daného predmetu komisionálnu skúšku v náhradnom termíne v auguste. 

Klasifikačná porada za 2. polrok školského roku 2019/2020 sa uskutoční 22.6.2020.
Uzatvorené známky a riadne zapísané v elektronickej žiackej knižke budú najneskôr do 17.6.2020
do 8.00 hod.
Prezenčne  skúšky  žiakov  za  2.  polrok  školského  roku  2019/2020  sa  uskutočnia  v dňoch  
23.6. – 26.6.2020. Termíny určí skúšajúci po dohode s triednym učiteľom. 
Komisionálne skúšky opravné  a v náhradnom termíne za 2. polrok školského roku 2019/2020   a
náhradné za 1. polrok školského roku 2019/2020  sa uskutočnia  od 25.8. – 28. 8.2020.

V Piešťanoch 10. júna 2020

Vypracovali : Ing. Anna Zálešáková , riaditeľka školy
Mgr. Janka Maráčková , zástupkyňa riaditeľa

                     Mgr. Jana Hašková , HMOV


