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VEC 

Oznámenie o podmienkach hodnotenia v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 4. ročník 

 

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 20. apríla 2020 na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 

školskom roku 2019/2020 Vám oznamujem, že podmienky záverečného hodnotenia v 4. 

ročníku našej školy sa nemenia, žiaci budú hodnotení kombinovane, t.j. hodnotenie 

výslednou známkou na vysvedčení na základe priebežného percentuálneho hodnotenia 

a prílohou k vysvedčeniu so slovným hodnotením  v zmysle Školského vzdelávacieho 

programu a koncepcie našej školy.  

Výslednou známkou budú hodnotené predmety slovenský jazyk, matematika a anglický 

jazyk na základe priebežného percentuálneho hodnotenia. Predmety prírodoveda, vlastiveda, 

informatika, náboženská výchova, etická výchova budú na vysvedčení hodnotené slovom 

„absolvoval/a“. Výchovné predmety telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, 

výtvarná výchova a hudobná výchova nebudú na konci 2. polroka hodnotené, na vysvedčení 

sa uvedie „nehodnotené“. Žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: 

„Žiak získal primárne vzdelanie.“ 

Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas 

učenia sa. Má žiakov motivovať, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri 

ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a 

individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. Vyučujúci prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne 

podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole. 



Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov: splnenie upravených 

povinných a voliteľných podmienok hodnotenia  jednotlivých predmetov nasledovne: 

Slovenský jazyk:  

1/ 3 hodnotené prepisy (za apríl, máj, jún), ktoré budú zadané cez edupage; prepis prepísať do 

zošita čitateľne, hodnotené budú percentuálne podľa počtu chýb; 

2/ 3 kontrolné testy po tematickom celku: Podstatné mená a prídavné mená (máj), Slovesá 

(začiatok júna), Čítanie s porozumením (máj). Testy budú zadané cez edupage; 

3/ Domáca slohová práca: téma: Opis literárnej postavy, termín odovzdania do 12.6. (rozsah  

práce je ½  strana A4, aspoň 10 rozvitých viet, písmo písané rukou);  

4/ Čitateľský denník po prečítaní knihy- termín odovzdania do 12.6.; 

5/ Aktivita na online hodinách a zodpovedný prístup k úlohám, odovzdávanie úloh včas. 

Matematika: (spolu 100 bodov) 

1/ 3 kontrolné testy po prebratom celku vo forme pracovných listov (30 bodov), termín: marec 

absolvované, apríl, máj budú zaslané cez edupage; 

2/ Koncoročná písomná práca (30 bodov) – vo forme 3 opakovacích testov, termín: jún; 

3/ Vlastný prieskum – zber údajov, vyhodnotenie, tabuľka, graf (10 bodov) – termín: 

priebežne; 

4/ Aktivita, práca na online hodine, dodržiavanie termínov online prác, práca navyše 

zadaných úloh (30 bodov). 

Anglický jazyk: 

1/ 2 lekciové testy (Chile, USA) zamerané na gramatiku a príslušnú slovnú zásobu, zadané 

cez edupage, termín: máj, jún; 

2/ práca so slovnou zásobou v aplikácii Wocabee, termín: priebežne; 

3/ Aktivizujúce podmienky – splnené. 

4/ Aktivita na online hodinách a zodpovedný prístup k úlohám, odovzdávanie úloh včas. 

 

Toto oznámenie je zároveň prístupné na webovej stránke školy www.skolasenec.edupage.sk.  
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