
Hodnotenie 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  v súlade  s Usmernením  na  hodnotenie  žiakov  strednej  školy,
odborného  učilišťa  a praktickej  školy  v čase  mimoriadnej  situácie,  spôsobenej  prerušením
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 MŠVVaŠ SR nasledovný
pokyn  na  hodnotenie  žiakov  SOŠOaS  Piešťany  v čase  mimoriadnej  situácie,  spôsobenej
prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020:

Na škole je prerušené vyučovanie od 10. 03. 2020 do odvolania. Počas prerušenia vyučovania
prebieha  samoštúdium  žiakov  prostredníctvom  elektronickej  komunikácie
s pedagogickými zamestnancami školy (zadávanie materiálov a úloh cez systém edupage vo
forme a na platforme akú si určí jednotlivý pedagogický zamestnanec, prípadne sa dohodne
v rámci obojstranných možností).

Pedagogickí zamestnanci dodržiavajú rozvrh hodín (striedanie týždňov na školu a prax) tak,
aby žiaci  dostávali  materiály  a zadania  rozložené na párny a nepárny týždeň.  Pedagogickí
zamestnanci sú povinní zisťovať spätnú väzbu, či žiaci učivo naštudovali a pochopili ho.

Podkladmi pre hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušenia
vyučovania na škole je : portfólio žiackych prác a rozhovory so žiakmi.  Podkladmi sú
projekty, riešenia komplexných úloh, referáty, tematické práce, samostatné praktické práce
a plnenia  dištančných  úloh spracovaných  žiakmi  počas  domácej  prípravy.  Tieto  podklady
pedagógovia  hodnotia  a známkujú.  Známky  získané  počas  prerušenia  vzdelávania  (pri
dištančnej  forme  štúdia  )  spolu  so  známkami  získanými  do  10.  03.  2020,  prípadne  so
známkami získanými po nástupe do školy (z prezenčnej  formy štúdia) sa započítavajú do
klasifikácie  každého  predmetu  váhou,  ktorú  si  určí  každý vyučujúci  za  svoj  predmet.  Za
klasifikáciu  predmetu  zodpovedajú  vyučujúci  daného  predmetu,  pričom  zabezpečia
spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka  rešpektovaním jeho individuálnych podmienok na
domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

Na  základe  usmernenia  MŠVVaŠ  SR  na  hodnotenie  žiakov  v čase  mimoriadnej  situácie
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06. 04. 2020
nariaďujem:

1. Žiakom,  ktorí  zo  subjektívnych  dôvodov  bez  odôvodnenia,  či  ospravedlnenia
nepracujú podľa pokynov vyučujúceho (nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku)
a dosiahli  neuspokojivé  výsledky  za  obdobie  pred  prerušením  vyučovania  môže
pedagogická  rada pred  postupom  do  vyššieho  ročníka  nariadiť  preskúšanie
(komisionálnu skúšku) najneskôr do 31. 08. 2020.

2. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočný z dvoch a viac predmetov
alebo  boli  neklasifikovaní  a náhradná  klasifikácia  za  1.  polrok  nestihla
prebehnúť  do  doby  prerušenia  vyučovania,  budú  absolvovať  komisionálne
skúšky najneskôr do 31. 08.2020.

3. Dňa 21.  04.  2020 prebehne na  škole  hodnotiaca  porada  elektronickou  formou,  na
ktorej budú pedagogickí zamestnanci školy vyhodnocovať prácu žiakov za obdobie
3. štvrťroka prezenčnú formu od 20. 01. 2020 do 09. 03. 2020 a dištančnú formu
od 10. 03. 2020 do 17. 04. 2020.



4. V čase  mimoriadnej  situácie  sa  ruší  povinnosť  realizovať predpísané  kontrolné
písomné práce.

5. V 2.  polroku  školského  roku  2019/2020  v čase  prerušenia  vyučovania  sa  pre
neumožnenie  naplniť  ciele  predmetu  plnohodnotnou  realizáciou  nebude  hodnotiť
telesná a športová príprava okrem predmetov, ktoré boli odsúhlasené na začiatku
školského roka (ETV, NAV).  Žiak absolvuje predmet,  ak splní dištančné úlohy
zadané vyučujúcim. 

Každý pedagogický zamestnanec zapíše do 21. 04. 2020 do 15.30 hod do elektronickej
žiackej  knižky všetky čiastkové známky z prezenčnej  aj  dištančnej  formy štúdia. Do
poznámky (červená obálka) napíše dôvod nehodnotenia žiaka k dátumu 17. 04. 2020. Zároveň
každý  pedagogický  zamestnanec  zašle  zástupkyni  riaditeľa  (učitelia)  a HMOV  (MOV)
zoznam nehodnotených žiakov s uvedením dôvodu nehodnotenia. 

Na  základe  výsledkov  hodnotenia  pedagogických  zamestnancov  budú  žiaci  resp.  ich
zákonní  zástupcovia  písomne  upozornení  na  nedostatočnú  spoluprácu  s vyučujúcimi
a na  možnosť  komisionálneho  preskúšania  žiakov,  ak  nezlepšia  výsledky  resp.  svoj
prístup k dištančnej forme vzdelávania.

Vedenie školy aj v tejto mimoriadnej situácii zodpovedá za kvalitu výchovno – vzdelávacieho
procesu  a aj  za  hodnotenie  jeho  výsledkov.  Aj  v tejto  dobe  mimoriadneho  prerušenia
vyučovania  je  v záujme  zabezpečenia  spravodlivosti  pri  hodnotení  každého žiaka  dôležité
rozlíšiť, ktorí žiaci v rámci svojich individuálnych možností sa snažia vzdelávať a pracovať
spoločne s pedagógom a ktorí  bezdôvodne a bez  ospravedlnenia  nepracujú,  prácu  ignorujú
a dokonca znevažujú prácu ostatných žiakov v triede.

Koncoročná  klasifikačná  pedagogická  rada  sa  uskutoční  najneskôr  do  24.  06.  2020.
V prípade, že sa vyučovanie na školách neobnoví do 15. 06. 2020, tak sa pedagogická rada
uskutoční elektronicky (per rollam).

V Piešťanoch 16. apríla 2020

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

                           Mgr. Jana Hašková , HMOV


