
Kritériá hodnotenia a klasifikácie  

v druhom polroku školského roku 2019/2020 

pre žiakov štvorročného gymnázia a kvinty – oktávy osemročného gymnázia 

 

Všeobecné ustanovenia: 

 

Všetky známky, ktoré žiak získal do 13.3.2020 sa do záverečnej klasifikácie započítajú 

v plnom rozsahu v zmysle platného klasifikačného poriadku. 

 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného 

vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. 

Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, projekty, tematické práce, 

samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

 

V prípade, že žiak z niektorého predmetu nesplní podmienky záverečnej klasifikácie 

a nebude možné ho na konci školského roka objektívne klasifikovať, bude do 31.8.2020 

hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

 

 

Kritéria na hodnotenie a klasifikáciu jednotlivých predmetov: 

 

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia 

 

Kritériá na hodnotenie žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra: 

1. Pre naplnenie hodnotenia známkou musí žiak  v II. polroku šk. roku 2019/2020 v 

predmete SJL získať minimálne štyri známky.  

      Do hodnotenia sa zarátavajú: 

      a) všetky známky, ktoré žiak získal do 13.3.2020, 

      b) všetky známky, ktoré žiak získal  počas dištančnej formy vzdelávania.  

2. Podmienkou pre naplnenie záverečného hodnotenia známkou je aj pravidelná 

spolupráca žiaka s vyučujúcim počas dištančnej formy vzdelávania. 

3. V prípade nesplnenia kritérií klasifikácie, nebude možné z dôvodu objektivity 

hodnotenia žiakovi  známku uzatvoriť. V  takom prípade bude žiak komisionálne 

preskúšaný. 

 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk: 

 Do záverečného hodnotenia sa započítajú všetky známky získané do 13.3.2020 v 

plnom rozsahu. 

 Platný klasifikačný poriadok zohľadňuje odporúčania MŠ pre hodnotenie a klasifikáciu 

v období dištančného vzdelávania pre jednotlivé stupne vzdelávania.  



Váha známky 2:  

 Ústna odpoveď /učivo z tematického celku/ 

Váha známky 1: 

 Domáca úloha z nového učiva   

 Písomná domáca úloha tvorivého charakteru: z portfólií žiackych prác, tematické 

práce  

 Projektová práca- projekty   

 Aktívne osvojenie rozširujúceho učiva -  riešenia komplexných úloh  

 Aktívna spolupráca žiaka, účasť na dištančnom vzdelávaní, plnenie si dištančných úloh 

s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.  

 

Kritéria hodnotenia pre cudzie jazyky - RUJ, NEJ, FRJ: 

1. Do hodnotenia budú v plnej miere zahrnuté známky získané do 13.3.2020, teda pred 

vznikom mimoriadnej situácie.   

2. Podmienkou k záverečnému hodnoteniu budú aj známky získané za  vypracovanie 

zadávaných dištančných úloh počas mimoriadnej situácie  Známky získané v rámci 

dištančného vzdelávania majú rovnakú váhu (alebo teda budú uznané) ako známky 

získané v škole 

3. Mať aspoň 4 známky za polrok. 

4. Vyučujúci môže v záverečnom hodnotení zohľadniť prístup žiaka k plneniu  si 

povinností počas dištančného vzdelávania. 

 

 

Vzdelávacia oblasť: človek a príroda 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmete fyzika: 

Do záverečného hodnotenia a klasifikácie sa započítajú:  

a)      všetky známky získané do 13.3.2020 v plnom rozsahu, 

b)      výstupy a výkony  žiakov (úlohy, projekty, testy, ...) počas dištančného 

vzdelávania.  

Počas dištančného vzdelávania učiteľ stanoví, čo je požadovaný výkon/výstup a akým 

spôsobom má žiak výstup odovzdať. Učiteľ následne dá žiakovi spätnú väzbu, ako splnil 

očakávané podmienky, resp. čo je potrebné upraviť alebo v čom neboli podmienky splnené.  

Ak žiak nevypracuje a neodovzdá viac ako 50% zadaní počas dištančného vzdelávania, môže 

vyučujúci žiaka k termínu klasifikačnej porady neklasifikovať z dôvodu nedostatku možností 

na objektívne klasifikovanie. Riaditeľ školy následne určí komisionálne preskúšanie. 

 

Kritériá na hodnotenie žiakov v predmetoch biológia – chémia: 

1. Pre naplnenie hodnotenia známkou musí žiak  v II. polroku šk. roku 2019/2020 

v predmetoch biológia a chémia získať stanovený počet známok.  



2. Do hodnotenia sa zarátavajú všetky známky, ktoré žiak získal do 13.3.2020 a všetky 

známky, ktoré žiak získal počas dištančnej formy vzdelávania. 

3. Vyučujúci zohľadňuje váhu jednotlivých známok. 

4. Vyučujúci zohľadňuje pravidelnú a aktívnu spoluprácu žiaka s vyučujúcim počas 

dištančnej formy vzdelávania.  

5. Vo výnimočných prípadoch vyučujúci zohľadňuje technické prekážky a zdravotné 

problémy žiaka.  

 

 

Vzdelávacia oblasť:  človek a spoločnosť 

 

Kritéria hodnotenia dejepis a občianska náuka: 

1. Pre naplnenie hodnotenia známkou musí žiak  v II. polroku šk. roku 2019/2020 získať 

minimálne tri známky.  

     Do hodnotenia sa zarátavajú: 

      a) všetky známky, ktoré žiak získal do 13.3.2020, 

      b)  všetky známky, ktoré žiak získal  počas dištančnej formy vzdelávania.  

2. Podmienkou pre naplnenie záverečného hodnotenia známkou je aj pravidelná 

spolupráca žiaka s vyučujúcim počas dištančnej formy vzdelávania, plnenie  zadaní a 

úloh . 

3. Do záverečného hodnotenia známkou sa berie do úvahy aj váhový systém (ak ho 

vyučujúci má), ako aj kritéria, ktoré si vyučujúci stanovia na začiatku školského roka. 

4. V prípade viacerých známok z dištančnej formy vzdelávania za prezentácie a domáce 

úlohy, vyučujúci môže urobiť priemer známok. 

5. Pre naplnenie hodnotenia slovnou formou „absolvovalˮ musí žiak v II. polroku  šk. 

roku 2019/2020 aktívne a pravidelne spolupracovať s vyučujúcim, plniť jednotlivé 

zadania a úlohy. 

6. Ak žiak nespolupracuje a neplní si svoje úlohy,  nespĺňa kritéria hodnotenia známkou, 

alebo slovnou formou „absolvovalˮ. v takom prípade môže byť navrhnuté 

komisionálne preskúšanie. 

 

Požadované kritérium na hodnotenie:  

1- Známky získané počas vyučovania v druhom polroku v škole zodpovedajú stupňu 

hodnotenia „výborný“. Počas dištančného vzdelávania žiak pohotovo rieši jednotlivé 

zadané úlohy, pri vypracovaní a zasielaní úloh pracuje samostatne, požadované úlohy 

zasiela pravidelne a so správnym obsahom.  

2- Známky získané počas vyučovania v druhom polroku v škole zodpovedajú stupňu 

hodnotenia „chválitebný“. Počas dištančného vzdelávania žiak pohotovo rieši 

a zasiela jednotlivé zadané úlohy, zo strany učiteľa je potrebná menšia koordinácia. 

Požadované úlohy zasiela pravidelne, ale s chybami.  



3- Známky získané počas vyučovania v druhom polroku v škole zodpovedajú stupňu 

hodnotenia „dobrý“. Počas dištančného vzdelávania žiak rieši a zasiela jednotlivé 

zadané úlohy nepravidelne, zo strany učiteľa je potrebná väčšia koordinácia, 

požadované úlohy zasiela nepravidelne a s množstvom chýb.  

4- Známky získané počas vyučovania v druhom polroku v škole zodpovedajú stupňu 

hodnotenia „dostatočný“. Počas dištančného vzdelávania žiak jednotlivé zadané 

úlohy neposiela,  jeho komunikácia s vyučujúcim je veľmi slabá, prípadne žiadna. 

 

Kritériá na hodnotenie žiakov v predmete geografia: 

1. Pre naplnenie hodnotenia známkou musí žiak  v II. polroku šk. roku 2019/2020 

v predmetoch biológia, chémia a geografia získať stanovený počet známok.  

2. Do hodnotenia sa zarátavajú všetky známky, ktoré žiak získal do 13.3.2020 a všetky 

známky, ktoré žiak získal počas dištančnej formy vzdelávania. 

3. Vyučujúci zohľadňuje váhu jednotlivých známok. 

4. Vyučujúci zohľadňuje pravidelnú a aktívnu spoluprácu žiaka s vyučujúcim počas 

dištančnej formy vzdelávania.  

5. Vo výnimočných prípadoch vyučujúci zohľadňuje technické prekážky a zdravotné 

problémy žiaka.  

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

 

Kritériá na hodnotenie žiakov v predmete etická výchova a náboženská výchova: 

1. Pre naplnenie hodnotenia  ABSOLVOVAL v II. polroku šk. roku 2019/2020 v 

predmete   je potrebná aktívna reakcia žiaka na zadania z dištančného vzdelávania, 

zapájanie sa do aktivít, záujem a snaha. 

2. Do hodnotenia sa zarátavajú aj aktivity a práca, ktoré žiak absolvoval počas riadneho 

vyučovania do 13.3.2020. 

3. Pri hodnotení  žiaka sa bude prihliadať  na individuálne podmienky každého žiaka. 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov predmete matematika: 

Do záverečného hodnotenia a klasifikácie sa započítajú: 

a)      všetky známky získané do 13.3.2020 v plnom rozsahu, 

b)      výstupy a výkony  žiakov (úlohy, projekty, testy, ...) počas dištančného 

vzdelávania. 

Počas dištančného vzdelávania učiteľ stanoví, čo je požadovaný výkon/výstup a akým 

spôsobom má žiak výstup odovzdať. Učiteľ následne dá žiakovi spätnú väzbu, ako splnil 

očakávané podmienky, resp. čo je potrebné upraviť alebo v čom neboli podmienky splnené.   



Ak žiak nevypracuje viac ako 50 % zadaní počas dištančného vzdelávania, môže vyučujúci 

žiaka k termínu klasifikačnej porady neklasifikovať z dôvodu nedostatku možností na 

objektívne klasifikovanie. Riaditeľ školy následne určí komisionálne preskúšanie. 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmete Seminár z matematiky: 

V druhom polroku školského roka 2019/2020 v záverečnom hodnotení a klasifikácii žiakov 

predmet nebude klasifikovaný.  

Žiak predmet absolvoval, ak 

- má odovzdaných 90 % dištančných úloh, 

- má napísané všetky zadané písomné práce aspoň na 30 % (napísané do 13.3.2020, a online 

testy od 16.3.2020).  

Ak žiak nesplní dané kritériá, môže vyučujúci žiaka k termínu klasifikačnej porady 

neklasifikovať z dôvodu nedostatku možností na objektívne klasifikovanie. Riaditeľ školy 

následne určí komisionálne preskúšanie. 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmetoch informatika a programovanie: 

Žiaci budú v druhom polroku školského roka 2019/2020 priebežne hodnotení a klasifikovaní 

v predmete informatika a programovanie známkami.  

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky 

získané do 13.3.2020 a počas prerušeného vyučovania.  

2. Vyučujúci zohľadňuje váhu jednotlivých známok.  

3. Žiak je hodnotený na základe známok zo samostatných písomných prác (po dohode 

so žiakmi), ústnym skúšaním cez zvolenú platformu (Zoom, Teams a pod.), z 

projektov, z vypracovaných dištančných úloh a opakovacích online cvičení. 

4. Hodnotená bude aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh. Keďže nie je možné v 

dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu, kladieme dôraz na sústavnú 

aktivitu žiaka. 

5. Stupnica hodnotenia sa nemení.  

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra  

 

Kritériá na hodnotenie žiakov v predmete umenie a kultúra:  

1. Pre naplnenie hodnotenia známkou musí žiak  v II. polroku šk. roku 2019/2020 v 

predmete UKL získať minimálne dve známky.  

    Do hodnotenia sa zarátavajú: 

      a) všetky známky, ktoré žiak získal do 13.3.2020, 

     b)  všetky známky, ktoré žiak získal  počas dištančnej formy vzdelávania.  

2. Podmienkou pre naplnenie záverečného hodnotenia známkou je aj pravidelná 

spolupráca žiaka s vyučujúcim počas dištančnej formy vzdelávania. 



3. V prípade nesplnenia kritérií klasifikácie, nebude možné z dôvodu objektivity 

hodnotenia žiakovi  známku uzatvoriť. V  takom prípade bude žiak komisionálne 

preskúšaný. 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 

Podľa Nariadenia riaditeľa školy č. SŠ/2020/000264 bude predmet telesná a športová 

výchova v druhom polroku školského roku neklasifikovaný a žiaci budú mať na vysvedčení 

uvedené „absolvoval“. 


