
Spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v SOŠPaSV  Trnava, v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania od 16. 03. 2020,  prerokovaný 
s pedagogickou radou elektronicky (per rollam), dňa 17. 04. 2020 

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: 

• zabezpečenie spravodlivého hodnotenia každého žiaka pri rešpektovaní jeho individuálnych 
podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie 

• sústredenie pozornosti na poskytovanie slovnej spätnej väzby 

Zásady hodnotenia 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené na základe 
neplnenia požiadaviek dištančného vzdelávania z objektívnych príčin. 

2. Priebežné hodnotenie má motivačný charakter, treba žiakom pomenovať chyby a navrhnúť 
postup na odstránenie nedostatkov. 

3. Riaditeľ školy rozhodol, že predmety praktickej prípravy: odborná prax I. II. a III. ročník, 
okrem III. ročníka zameranie kynológia a predmet praktické cvičenia vo veterinárstve,  
ktorých ciele nie je možné plnohodnotne realizovať, nebudú klasifikované. Ich realizovanie a 
klasifikovanie sa uskutoční  po obnovení vyučovania. 

4. Pedagogická rada sa na svojom online zasadnutí 29.4.2020 uzniesla, že predmet telesná a 
športová výchova nebude v 2. polroku 2019/20 klasifikovaný nakoľko nie je možné naplniť 
ciele tohto predmetu. Na vysvedčení bude predmet TSV hodnotený slovom 
absolvoval/absolvovala. (doplnené 29. 04.) 

5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení je odporučené na základe usmernenia MŠVVaŠ 
zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka. 

6. Žiak je povinný sa dištančne vzdelávať po celý čas prerušeného vyučovania v rozsahu jeho 
týždenného rozvrhu. Je to  jedna z dôležitých  súčastí hodnotenia každého žiaka!  

7. Pre žiakov 4. ročníkov je nevyhnutnou podmienkou pre povolenie vykonať maturitnú skúšku 
v riadnom termíne, úspešné ukončenie 4. ročníka. To znamená klasifikácia zo všetkých 
predmetov v 1. a v 2. polroku. Klasifikácia je možná len v prípade splnenia bodu č. 5. 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného 
vyučovania získa učiteľ z portfólia žiackych prác a rozhovorov so žiakmi. Podkladmi môžu byť 
projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce, tematické práce, dištančné 
úlohy vypracované doma s prihliadnutím na individuálne podmienky žiaka. 

2. Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie bude realizovať najskôr dva týždne od 
nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden 
týždeň. 

Pedagogická rada 



1. Ak termín klasifikačnej pedagogickej rady pripadne na obdobie prerušeného vyučovania na 
škole, náhradný termín klasifikačnej pedagogickej rady bude najneskôr do dvoch týždňov od 
obnovenia vyučovania. V prípade, že vyučovanie nezačne do 15. 06. konanie pedagogickej 
rady sa bude konať elektronicky (per rollam), aby žiaci dostali vysvedčenie v riadnom 
termíne. 

Postup do vyššieho ročníka 

1. V individuálnych  prípadoch, ak   žiak zo subjektívnej príčiny ignoruje výzvy vyučujúceho, 
riaditeľ školy určí preskúšanie žiakov, resp. vykonanie komisionálnej skúšky. 

 O preskúšaní  rozhodne pedagogická rada. 

Subjektívne príčiny: 

ü žiak nehľadá spôsob pre neho dostupnej komunikácie s učiteľom 
ü žiak svoj dôvod nepodložil objektívnym zdôvodnením potvrdeným aj zákonným  zástupcom 
ü žiak reaguje učiteľovi nevhodným spôsobom (napr. vysvetlenie, že chodí do práce....) 
ü žiak dosiahol neuspokojivé výsledky v čase pred prerušením vyučovania 
ü žiak ignoruje zadania vyučujúcich s odôvodnením že má problém s internetom, ale je 

preukázateľné, že je online  na sociálnych sieťach  
 

2. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali nedostatočnú v dvoch a viac 
predmetoch, alebo neboli klasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 
31. 08. 2020 

 

 

 

 

 

V Trnave, 17. 04. 2020      Ing. Ivan Tománek 
           riaditeľ školy 
 
 
      


