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Kritériá kontroly a hodnotenia žiakov 
  

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom 

roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19 z 26. 05. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené na pedagogickej rade 09.06.2021  



Na základe Usmernenia ministra školstva k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov 

základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa  26. 05. 2021 a po schválení v Pedagogickej 

rade dňa 09.06.2021 sa bude hodnotenie žiakov na vysvedčení realizovať nasledujúcim spôsobom: 

 

 

BEŽNÉ TRIEDY 
 

SLOVNÉ HODNOTENIE 

 

Pre žiakov I. stupňa (ISCED 1) 1.ročník 

V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 priebežné hodnotenie a  hodnotenie na 

vysvedčení  realizuje v Hlavných vzdelávacích oblastiach slovným hodnotením ( slovným 

komentárom). 

Predmety zaradené v komplementárnych vzdelávacích oblastiach sú  nehodnotené.  

HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, extra hodiny predmetu ČÍTAJ, TVOR A OBJAVUJ sa na vysvedčení 

žiaka uvedie „absolvoval/-a". 

 

ZNÁMKOU BUDÚ HODNOTENÉ 

 
Pre žiakov I. stupňa (ISCED 1) 2. a 3.ročník sú to predmety: 

• SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA-2. a 3.ročník 

• ANGLICKÝ JAZYK – 3. ročník 

• MATEMATIKA- 2. a 3.ročník 

• PRVOUKA- 2.ročník 

• VLASTIVEDA - 3.ročník 

• PRÍRODOVEDA - 3.ročník  

 

Predmety zaradené v komplementárnych vzdelávacích oblastiach sú nehodnotené.  

HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, INFORMATIKA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, ROZVÍJANIE 

ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ, extra hodiny predmetu ČÍTAJ, TVOR A OBJAVUJ sa na vysvedčení 

žiaka uvedie „absolvoval/-a". 

 

 

Pre žiakov II. stupňa (ISCED 2) sú to predmety: 

• SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA- 5.-9. ročník 

• ANGLICKÝ JAZYK- 5.-9. ročník  

• RUSKÝ JAZYK- 6.-9. ročník 

• MATEMATIKA- 5.-9. ročník 

• BIOLÓGIA- 5.-9. ročník 

• GEOGRAFIA - 5.-9. ročník 

• DEJEPIS - 5.-9. ročník 

• OBČIANSKA NÁUKA - 6.-9. ročník 

• FYZIKA - 6.-9. ročník 



• CHÉMIA -7.-9. ročník 

• HUDOBNÁ VÝCHOVA-  5.-8. ročník 

• VÝTVARNÁ VÝCHOVA- 5.-9. ročník 

• TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA- 5.-9. ročník 

• INFORMATIKA- 5.-8. ročník 

• TECHNIKA- 5.-9. ročník 

• DOMOV A PRÁCA- 6. ročník 

• POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI- 9. ročník 

• ZÁKLADY OŠETROVATEĽSTVA- 8. ročník 

 

Pri predmetoch zaradených v komplementárnych vzdelávacích oblastiach sú tieto predmety 

nehodnotené: NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA,  ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ, extra 

hodiny: ČÍTAJ, KOMUNIKUJ A TVOR, MATEMATIKA V PRAXI sa na vysvedčení žiaka uvedie 

„absolvoval/-a".  

 
Upozornenie: 

 Podľa § 18 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ak je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského 

vzdelávacieho programu žiak základnej školy neklasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste sa 

uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo:  

absolvoval – ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol 

žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,  

neabsolvoval – ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a 

motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na 

vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, 

celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

Ak  

a) žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych 

príčin napr. pravidelné neodovzdávanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez 

ospravedlnenia a iné, 

 b) konanie žiaka podľa písm. a) bolo prerokované v pedagogickej rade za daný štvrťrok,  

c) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek podľa písm. a)  

d) zlepšenie nenastalo,  

je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením nesplnenia kritérií hodnotenia 

predmetu určené základnou školou alebo hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom 

„neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel. 

 

 

 

 



ŠPECIÁLNE TRIEDY 
 

Hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (variant A) 
 

ZNÁMKOU BUDÚ HODNOTENÉ 

 

Pre žiakov I. stupňa (ISCED 1)  4. ročník sú to predmety: 

• SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

• MATEMATIKA 

• VLASTIVEDA 

• PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

• HUDOBNÁ VÝCHOVA 

• VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

• TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

Pre žiakov  II. stupňa (ISCED 1) 5. -9.  ročník sú to predmety: 

• SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 5. -9. ročník 

• MATEMATIKA- 5. -9. ročník 

• INFORMATIKA- 5.-9. ročník 

• FYZIKA - 7- 9. ročník 

• CHÉMIA – 9. ročník 

• BIOLÓGIA - 7 - 9. ročník 

• VLASTIVEDA - 5. -6. ročník 

• DEJEPIS – 7. - 9. ročník 

• GEOGRAFIA – 7. - 9. ročník 

• OBČIANSKA NÁUKA – 7. -9. ročník 

• PRACOVNÉ VYUČOVANIE -  5. -9. ročník 

• HUDOBNÁ VÝCHOVA -  5. -9. ročník 

• VÝTVARNÁ VÝCHOVA-  5. -9. ročník 

• TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA-  5. -9. ročník 

 

V 5.- 9. ročníku ŠT  sa nehodnotí predmet NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, v  6. -9. ročníku sa 

nehodnotí  predmet extra hodiny: MATEMATIKA V PRAXI.  Na vysvedčenie sa žiakovi uvedie 

slovo „absolvoval/a“. 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia (variant B) 
 

SLOVNE BUDÚ HODNOTENÉ PREDMETY 

 

Pre žiakov II. stupňa (ISCED 1) 5., 6., 7. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. -7. ročník 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTI - 5. -7. ročník 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ- 5. -6. ročník 

MATEMATIKA- 5. -7. ročník 

INFORMATIKA- 7. ročník 

VECNÉ UČENIE- 5. -7. ročník 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE- 5. -7. ročník 

HUDOBNÁ VÝCHOVA- 5. -7. ročník 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA- 5. -7. ročník 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA- 5. -7. ročník 

 

  

V 5.- 7. ročníku ŠT variant  B sa nehodnotí predmet NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA. Na vysvedčenie 

sa žiakovi uvádza slovo „absolvoval/a“. 

Upozornenie: 

 Podľa § 18 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ak je v niektorom vyučovacom predmete podľa 

školského vzdelávacieho programu žiak základnej školy neklasifikovaný, na vysvedčení a v 

katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo:  

absolvoval – ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol 

žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,  

neabsolvoval – ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a 

motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na 

vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, 

celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

Ak  

a) žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo 

subjektívnych príčin napr. pravidelné neodovzdávanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom 

vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné, 

 b) konanie žiaka podľa písm. a) bolo prerokované v pedagogickej rade za daný štvrťrok,  

c) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek podľa písm. a)  

d) zlepšenie nenastalo,  

je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením nesplnenia kritérií 

hodnotenia predmetu určené základnou školou alebo hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom 

„neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel 



Metodické pokyny č. 

a) 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 

b) 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – 

primárne vzdelávanie a 

c) Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v 

školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 z 26. 5. 2021 

 

 

 

 

 
                                                                   Mgr. Zlata Chovancová 

                                                                                              riaditeľka školy 

 

 


