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VEC 

Oznámenie o podmienkach hodnotenia v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 7. 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 7. 

ročníku našej školy sa nemenia, žiaci budú hodnotení výslednou známkou na vysvedčení 

na základe priebežného percentuálneho hodnotenia v zmysle Školského vzdelávacieho 

programu a koncepcie našej školy.  

Výslednou známkou budú hodnotené predmety slovenský jazyk, matematika a anglický 

jazyk, geografia, dejepis, fyzika, chémia a biológia na základe priebežného percentuálneho 

hodnotenia. Predmety občianska náuka, druhý cudzí jazyk, konverzácia z anglického jazyka, 

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

„absolvoval/a“. Výchovné predmety telesná a športová výchova, technika, výtvarná výchova 

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

„nehodnotené“.  

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 (kritériá) na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov: splnenie 

upravených povinných a voliteľných podmienok hodnotenia  jednotlivých predmetov 

nasledovne: 

Slovenský jazyk:  

K hodnoteniam udeleným v edupage do 6.3.2020 (za výstupy realizované ešte počas riadneho 

vyučovania) pribudnú do konca šk. roka nasledujúce hodnotenia: 

A/ Povinné podmienky 

1/ 2 kontrolné diktáty (číslovky – splnené, opakovanie učiva 7. roč. - hodnotené slovným 

komentárom, žiak musí absolvovať), termín: máj/jún; 

2/ 3 kontrolné testy (číslovky – splnené, dva zvyšné testy zadané cez edupage, hodnotené 

slovným komentárom, žiak musí absolvovať), termín: máj/jún;  

3/ kontrolná slohová práca – Charakteristika osoby,  hodnotené percentuálne, žiak musí 

absolvovať, termín: do 5.6. 

4/ Čitateľský denník – v prípade možnosti poviedky od Z. Štelbaskej Trinásťroční, inak 

kniha podľa vlastného výberu (hodnotené percentuálne), termín do 5. 6. 

B/ 1 povinne voliteľná podmienka – (hodnotené percentuálne), termín odovzdania: do 15.6.  

Matematika:  

A/ Povinné podmienky 

1/ Pohľady telies – absolvované; 

2/ 2 kontrolné testy za 2.polrok (1 absolvovaný, 2. – úmernosti, rovnobežníky, 

kombinatorika), termín: jún 2020 

3/ 4 samostatné práce (zadané cez edupage, hodnotené slovným komentárom, žiak musí 

absolvovať), termín:  priebežne apríl/máj 

B/ 1 povinne voliteľná podmienka - výber z možností: projekt Banka, účasť na súťaži – 

Pytagoriáda, Matematická olympiáda, vlastná učebná pomôcka, hra, pracovný list, Viac ako 

peniaze (finančná gramotnosť). 

Anglický jazyk: 

1/ 2 lekciové testy  zamerané na gramatiku a príslušnú slovnú zásobu, zadané cez edupage, 

termín: máj, jún; 

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

3/ 1 povinne voliteľná podmienka -   priebežne plnené cez edupage a online hodiny. 

Geografia: 

A/ Povinné podmienky  

1/ Projekt - Obľúbené miesto v Európe – absolvované; 

2/ Prezentácia – vybraná európska krajina všetkými zmyslami – online, termín: máj 2020; 

3/ Samostatná práca – vybrané krajiny Európy (kvíz, slepá mapa), termín:  jún 2020 



B/ 1 povinne voliteľná podmienka - učebná pomôcka, pracovný list – Európa, návrh na 

exkurziu – cesta po Európe, geografická olympiáda. 

 

Dejepis:  

A/ povinné podmienky 

1/ 2 kontrolné testy (Humanizmus a renesancia, opakovanie 2. polrok), termín: máj, jún; 

2/ projekt Americké civilizácie - komiks – splnené (apríl); 

3/ 1 x  čítanie s porozumením; 

B/ 1 x povinne voliteľná podmienka, termín: do 15.6. 

Fyzika: 

A/ Povinné podmienky 

1/ Samostatné práce /testy (edupage), termín: máj, jún 

2/ Projekt – Slávni fyzici, vedci a vynálezcovia (celoročný), termín: priebežne; 

B/ 1 x povinne voliteľná podmienka, termín: do 15.6. 

Chémia:  

A/ Povinné podmienky 

1/ Samostatné práce /testy (edupage), termín: máj, jún; 

2/ Projekt – Kúpeľné mestá na Slovensku (celoročný), termín: priebežne; 

B/ 1 x povinne voliteľná podmienka, termín: do 15.6. 

Biológia: 

A/ Povinné podmienky 

1/ Samostatné práce /testy (edupage), termín: máj, jún; 

2/ Projekt – Reklamný plagát na film – ppt prezentácia, referát, plagát,  

B/ 1 povinne voliteľná podmienka, termín: do 15.6. 

 

V záverečnom hodnotení sa pri každom predmete zohľadnia aktivita na online 

hodinách, zodpovednosť v prístupe k úlohám, odovzdávanie úloh včas a sebahodnotenie 

žiaka. 

 

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

 

 

Mgr. Iveta Barková v.r. 

riaditeľka školy 

http://www.skolasenec.edupage.sk/

