
 

Súkromná základná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec 

 

 

Všetkým žiakom 8. roč. a ich zákonným zástupcom 

Súkromnej základnej školy 

Kysucká 14 

Senec 

 

Vaša značka/zo dňa  Naša značka  Vybavuje/linka  Senec 

       SZŠSc-2020/76-05 Barková/0948 656 020  27.4.2020 

 

VEC 

Oznámenie o podmienkach hodnotenia v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 8. 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 8. 

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:  

A/ Povinné podmienky 

1/ 1 kontrolný diktát (opakovanie učiva 8. roč. - hodnotené percentuálne), termín: máj/jún; 

2/ 3 kontrolné testy (zadané cez edupage, kontrolný test z nepriamych pomenovaní 

hodnotený percentuálne, dva zvyšné testy hodnotené slovným komentárom, žiak musí 

absolvovať), termín: priebežne; 

3/ kontrolná slohová práca – životopis,  hodnotené percentuálne, termín: do 5.6.; 

4/ Čitateľský denník – v prípade možnosti Denník Anny Frankovej, inak kniha podľa 

vlastného výberu – hodnotené percentuálne (do 5.6.) 

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

Matematika:  

A/ Povinné podmienky 

1/ 3 kontrolné testy – priebežné - kruh, kružnica, obsah kruhu a obvod kružnice, objem a 

povrch hranola, koncoročný, termín: priebežne – apríl/máj, koncoročný - najneskôr do 15.6 

2/ Projekt – Štatistické pozorovanie ( zber údajov, spracovanie, tabuľka, graf - Excel) – 

termín: priebežne; 

3/ Matboj – aktívna práca v tíme – splnené; 

B) 1 povinne voliteľná podmienka (účasť na súťaži – Matematická olympiáda, Pytagoriáda, 

Klokan, vlastná učebná pomôcka, hra, pracovný list), termín: do 15.6. 

Anglický jazyk: 

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

termín: máj, jún; 

2/ 2 písané eseje – 1 x report o prečítanej knihe, 1 x esej na zadanú tému; termín: priebežne; 

3/ 1 povinne voliteľná podmienka - prečítanie knihy v anglickom jazyku a vytvorenie stručnej 

rešerše, projekt ku korešpondujúcim témam, portfólio gramatických úloh, termín: priebežne. 

Geografia: 

A/ Povinné podmienky  

1/ Návrh na exkurziu - Pamiatky UNESCO na Slovensku – apríl 2020; 

2/ Projekt Moje obľúbené miesto – absolvované; 

3/ Samostatná práca – kraje Slovenska, (kvíz, práca s mapou) – jún 2020; 

B/ 1 povinne voliteľná podmienka - učebná pomôcka, slepá mapa, geografická olympiáda, 

termín: priebežne do 15.6. 

 

 



Dejepis:  

A/ povinné podmienky 

1/ 2 kontrolné testy (Nástup nacionalizmu, opakovanie 2. polrok), termín: máj, jún; 

2/ projekt Profil osobnosti 19. storočia – termín: máj; 

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 – Optické prístroje -3D modely aj s popisom (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 – Chemické prvky a ich zlúčeniny v PSP (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 – 3D model z biológie aj s popisom – 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/

