
Kritéria hodnotenia žiakov ISCED 1 ( primárne vzdelávanie)

MZ v Kračúnovciach uznáva základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného

vyučovania v školách, ktorými sú:

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Priebežné hodnotenie:

- poskytovať žiakom konštruktívnu motivačnú spätnú väzbu,

- pomenovať chyby, navrhnúť postup pri ich odstraňovaní,

- zohľadniť vekové a individuálne osobitosti žiaka,

- prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,

- prihliadať na možnosti a individuálne podmienky domácej prípravy žiaka.

Podklady na hodnotenie:

- vypracovanie zadaní / domácich úloh, projektov, pracovných listov cez edupage, 

e-mailom, osobným doručením,

- dodržanie termínu na vypracovanie,

- úroveň vypracovania zadaní,

- rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi

Záverečné hodnotenie:

- známky, ktoré získal žiak v škole do 12. 03. 2020,

- aktívne plnenie úloh počas vyučovania sa na diaľku.

Učivo hlavných predmetov v jednotlivých ročníkov je preberané podľa učebných osnov. 

Preberané učivo v čase pandémie bude dôslednejšie upevnené v septembri, kde je vytvorený 

priestor na opakovanie a upevnenie učiva.



Kritériá hodnotenia v predmete Slovenský jazyk a

literatúra

Priebežné hodnotenie:
- Vypracovanie zadaní od vyučujúcich – spätná väzba

- Slovné hodnotenie zadaných úloh

- Prezentácie, projekty z literatúry

- Aktivita – vlastná tvorba, básne, príbehy, poviedky, rozprávky

Koncoročné hodnotenie:

- Práca na hodinách počas riadneho vyučovania

- Známky získané ešte počas februára a marca

- Aktívne plnenie zadaní počas učenia na diaľku

- Zapájanie sa do vyučovania – v rámci svojich možností

- Slovné hodnotenie zadaných úloh

- Prezentácie, projekty z literatúry o autoroch a dielach

- Aktivita – vlastná tvorba, básne, príbehy, poviedky, rozprávky

K zmene učebných osnov nedošlo, redukcia nastala pri písomných slohových prácach  a 
diktátoch.

Všetky témy preberané v čase pandémie budú dôkladne zopakované v septembri, kde je 
vytvorený priestor v rámci opakovania a upevňovania vedomostí z predchádzajúceho 
ročníka.

Kritériá hodnotenia CJ

Priebežné hodnotenie

Učitelia cudzích jazykov zadávajú domáce úlohy podľa rozvrhu.

Realizujú online hodiny (podľa podmienok a možností, ktoré majú), zasielajú 
prezentácie, pracovné listy, online testy, prepisy textu, preklady, audionahrávky.

Žiaci priebežne posielajú vypracované úlohy učiteľom na e-mailové adresy.

Do priebežného hodnotenia berieme do úvahy plnenie zadaných úloh, aktivitu na online 
hodinách

(s prihliadnutím na možnosti žiaka), testy na precvičenie učiva. Prebieha slovné 
hodnotenie kladného charakteru, aby sme žiakov motivovali a povzbudzovali.



Záverečné hodnotenie

Pri záverečnom hodnotení sa budú brať do úvahy tri zložky.

- Známka za 1. polrok
- Známky, ktoré žiak získal v škole v 2. polroku do 12. 3. 2020. Práca žiaka na 

vyučovacej hodine do 12. 3. 2020 - aktivita, plnenie si domácich úloh, príprava na 
hodinu, nosenie učebných pomôcok.

- Práca žiaka v čase prerušeného vyučovania – plnenie zadaných úloh s 
rešpektovaním individuálnych podmienok na dištančné vzdelávanie.

Učivo cudzích jazykov

Učivo cudzích jazykov je v jednotlivých ročníkoch preberané podľa učebných osnov 

aktualizovaných v septembri a budeme sa snažiť splniť osnovy.

Ku gramatickým javom vysvetľovaným v období dištančného vzdelávania sa vrátime v
čase, keď bude výučba prebiehať v škole.

Kritéria hodnotenia v predmetoch – Matematika, 

Informatika, Biológia, Chémia, Fyzika

Priebežné hodnotenie:

- Slovné hodnotenie zadaných úloh
- Aktivita na online hodinách, v rámci možností žiakov
- Vypracovanie pracovných listov
- Vyhodnotenie zadaných projektov

Záverečné hodnotenie :

- Známky, ktoré žiak získal v škole do 12.3. 2020
- Aktívne plnenie povinností počas učenia na diaľku
- Slovné hodnotenie zadaných testov
- Aktívne zapájanie sa do online vyučovania , v rámci možností žiakov

Učivo z predmetu matematika:

- Učivo bude prebraté podľa platných učebných osnov.

Učivo z predmetu fyzika:

- V jednotlivých ročníkoch bude prebraté podľa učebných osnov pre 
jednotlivé ročníky. Príklady budú prepočítané, ale jednoduchého tipu.



Učivo z predmetu chémia:

- Sú minimalizované chemické pokusy.

Učivo z predmetu informatika:

- V jednotlivých ročníkoch bude prebraté podľa platných učebných osnov.

Učivo z predmetu biológia:

- Učivo v jednotlivých ročníkoch  bude prebraté podľa platných učebných osnov   
s vynechaním praktických cvičení a aktivít.

Kritéria hodnotenia GEO, DEJ, OBN
Koncoročné hodnotenie

Do kritérií na koncoročné hodnotenie navrhujeme zahrnúť

1. Hodnotiace obdobie - budeme hodnotiť prácu žiaka:

V čase mimoriadnej situácie (dištančné vzdelávanie),v čase riadneho vyučovania v druhom 
polroku a celoročnú komplexnú prácu žiaka a jeho výsledky

2. Kritériá hodnotenia v rámci hodnotiacich období :
Pri stanovení stupňov hodnotenia (pri hodnotení známkou) budeme postupovať 

podľa týchto kritérií:
V čase mimoriadnej situácie

a/ aktivita žiaka, jeho prístup k zadaným úloham a ich plneniu v priebehu 
uvedeného hodnotiaceho obdobia, spolupráca žiaka a učiteľa- spätná väzba 
žiaka na komentár učiteľa, prístup k individuálnym zadaniam, projektom

b/ dodržiavanie kritérií stanovených učiteľom v zadaní práce a to dodržanie 
termínov odovzdania zadania a dodržanie kritérií vypracovania úloh - 
samozrejme s rešpektovaním zásad hodnotenia, slovnou spätnou väzbou učiteľa 
a spätnou väzbou žiaka

Za obdobie riadneho vyučovania v druhom polroku
a/ hodnotenie za realizované písomné, ústne odpovede, projekty a všetky iné 

hodnotené aktivity
b/ celkové hodnotenie žiaka vo vzťahu k vyučovaciemu procesu

Celoročná práca
a/ polročné hodnotenie



b/ súťaže, olympiády, účasť v projektoch a iné aktivity v danom období a 
daných predmetoch

Priebežné hodnotenie

1. Obsah učiva : vo všetkých predmetoch PK postupujeme podľa schválených 
učebných osnov, uplatňujúc redukciu objemu učiva a počtu vyučovacích 
jednotiek podľa smerníc a odporúčaní MŠVVŠ SR. Požadované výstupy 
žiakov vyplývajú z tohto rozsahu učiva.

2. Formy hodnotenej práce - medzi požadované výstupy žiakov v rámci 
predmetov PK patria : domáce zadania úloh, individuálne projekty, pracovné 
listy, kvízy, zábavné testy, práca s pracovným zošitom, čiastkové úlohy, 
tabuľky, prezentácie, práca s mapou, praktické aktivity, aktivity odporúčane 
Statpedu

3. Formy hodnotenia:
a/ slovné: hodnotenie v kratšej verzii, alebo dlhšej popisnej forme
b/ percentuálne, bodové: hodnotenie kvízov, hravých testov, zadaní.. 
prepojené s individuálnym slovným komentárom podľa potreby

Zásady hodnotenia:

- dodržiavame konštruktívnu spätnú väzu poskytovanú žiakom počas učenia sa - 
komentáre, individuálne konzultácie – telefonicky, email.,

- hodnotenie má motivačný charakter, pomenúva chyby, navrhuje postup pri ich
odstraňovaní

- rešpektujeme individualitu žiaka, jeho vek a osobitosti

- prihliadame na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť

- problémové situácie konzultujeme s triednym učiteľom a tiež priamo so žiakmi a ich
rodičmi

- rešpektujeme objektívne príčiny, znemožňujúce prácu žiaka a hľadáme iné vhodné formy 
práce

V prípade, že žiak nespĺňa podmienky hodnotenia v čase mimoriadnej situácie zo 
subjektívnych dôvodov, budeme postupovať takto:

1. opakované upozornenie žiaka, rodiča, triedneho učiteľa so snahou o spätnú väzbu

a pomocou v prípade prekážok a problémov na strane žiaka (upozornenia žiaka a



rodiča cez mail, mobil)
2. ak žiak naďalej nespolupracuje, nesplnil požiadavky priebežného hodnotenia, 

napriek opakovanej snahe vyučujúceho, triedneho učiteľa, zohľadní sa toto v 
koncoročnom hodnotení žiaka

3. ak žiak nespĺňa požiadavky priebežného hodnotenia a vyhýbal sa plneniu povinností 
a aj v ostatných hodnotiacich obdobiach pracoval nedostatočne, bude mu navrhnuté 
preskúšanie. Preskúšanie predstavuje náhradný spôsob hodnotenia pre žiakov, ktorí 
nemohli plniť povinnosti zo subjektívnych príčin. V tomto zmysle má preskúšanie 
plniť úlohu náhrady za nedostatočné alebo žiadne priebežne hodnotenie.

Kritéria hodnotenia výchovných predmetov 
HUV, NBV, ETV, VYV, THD

Základné princípy priebežného a záverečného hodnotenia žiakov v čase prerušeného
vyučovania

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním 

individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby
- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie

Zásady priebežného a záverečného hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania

- prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na 

domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách
- zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka

Kritéria záverečného hodnotenia z predmetov HUV, NBV, ETV, VYV, THD:

- absolvoval - ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného 

predmetu
- neabsolvoval - ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, nesplnil úlohy zadané učiteľom

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:

Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami učiteľ takéhoto 
žiaka zohľadňuje individuálne špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby. Učitelia týchto 
žiakov úzko spolupracujú s triednym učiteľom, prípadne príslušným poradenským 
zariadením a konzultujú pri záverečnom hodnotení situáciu každého žiaka so ŠVVP.

Redukcia učiva v daných predmetoch v čase prerušeného

vyučovania:

- Témy z tematických celkov, ktoré boli z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského



vyučovania zredukované, budú odučené v novom školskom roku 2020/2021.

Kritériá hodnotenia

Telesná a športová výchova

Hodnotenie v rámci predmetu: absolvoval / neabsolvoval

Základné princípy a zásady priebežného a záverečného hodnotenia žiakov v čase

prerušeného vyučovania
- uplatniť princíp spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním jeho 

individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie
- umožniť princíp spätnej väzby
- zohľadniť špeciálne výchovno – vyučovacie potreby u žiakov
- uplatňovať vzájomnú interakciu učiteľ – žiak, učiteľ, rodič

Pri hodnotení budeme brať do úvahy tieto kritériá Práca 
na hodinách počas riadneho vyučovacieho procesu 
Známky získané v období február – marec 2020

Oboznámenie sa s terminológiou telesných cvičení , pravidiel športov a pojmov, ktoré 
sa vyskytujú v rámci vyučovania daného predmetu.

Cvičenie doma, respektíve vonku podľa odporúčaní vyučujúcich.
Pri cvičení zohľadniť svoje možnosti a zdravotný stav.

Venovať sa pohybovým aktivitám vykonávajúcim v prírodnom prostredí

Žiak bude hodnotený „absolvoval“ keď:

Bol aktívny na vyučovacích hodinách v čase riadneho vyučovania, aj v čase prerušeného
vyučovania

Plnil jednotlivé úlohy a zadania, ktoré od neho požadovali vyučujúci daného 
predmetu.

Oboznamoval sa a osvojoval si terminológiu jednotlivých telesných cvičení. 
Cvičil doma, aj vonku podľa odporúčaní vyučujúcich, aj podľa vlastného 
výberu. Pri cvičení zohľadňoval svoje možnosti a zdravotný stav.

Zlepšoval svoju kondíciu a posilňoval svaly celého tela.



Žiak bude hodnotený „neabsolvoval“ keď:

Bol pasívny na vyučovacích hodinách aj v čase prerušeného vyučovania.
Nenosil si úbory, nemal ani ospravedlnenky od rodičov.

Neovláda terminológiu telesných cvičení .

Necvičil doma, ani v prírode, nevyvíjal pohybové aktivity – okrem 
chôdze. Bol lenivý, neposilňoval svaly, nezlepšoval svoju kondíciu a 
zdravotný stav.

V Kračúnovciach, 20.05.2020




