Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v I. polroku školského roka 2020/21
v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách
Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov
stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 (zo dňa 4.1.2021) v čase mimoriadnej
situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách riaditeľka školy po prerokovaní
s pedagogickou radou školy dňa 8. 1. 2021 rozhodla o klasifikácii v 1. polroku školského roka
2020/2021 nasledovne:
I.
V súlade s § 55 ods. 1 v spojení s § 55 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“) budeme hodnotiť žiakov za prvý polrok 2020/2021 v rámci záverečného
hodnotenia nasledovným spôsobom:
1. Žiaci budú klasifikovaní vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch okrem
predmetov uvedených v bode 2.
Prospech žiaka sa vo výpise hodnotenia za prvý polrok školského roka vo vyučovacích
predmetoch hodnotených klasifikáciou vyjadruje stupňami klasifikácie
a) 1 – výborný
b) 2 – chválitebný
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatočný,
e) 5 – nedostatočný.

2. Žiaci nebudú klasifikovaní v predmetoch
a) seminár z matematiky (III.A, IV.D), spoločenskovedný seminár (III.A, IV.D) – na
základe rozhodnutia pedagogickej rady (august 2020)
b) etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, nakoľko
podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov
kvalitnou plnohodnotnou realizáciou.
Predmety nebudú klasifikované, na vysvedčení sa uvedie slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“
alebo „neabsolvoval/-a“.
V prípade, že žiak dostane hodnotenie „neabsolvoval/-a“, v celkovom hodnotení za
príslušné klasifikačné obdobie žiak „neprospel“.
II.
V zmysle § 56 ods. 1 školského zákona možno žiaka z opodstatnených dôvodov hodnotiť
v náhradnom termíne.

1. Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je
postačujúce pre klasifikáciu žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (pre závažné
objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka
z dôvodu choroby, t. j. ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať
komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021
vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná
jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno
vydať žiakovi výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
2. Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr.
neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a
a) jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,
b) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a
c) zlepšenie nenastalo,
žiak je klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný.

III.
Podľa § 55 ods. 10 školského zákona „V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka
triedny učiteľ vydá žiakovi strednej školy výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý
polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe
žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“

Výpis klasifikácie prospechu a správania sa vydáva na listine bez štátneho znaku a bez
vodotlače podpísaný triednym učiteľom.
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