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Hodnotenie žiakov v dištančnom vzdelávaní vychádza: 

 - Z Á K O N 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov , účinný od: 15. 01. 2022 do: 31. 03. 2022 

 - Usmernenie k súhrnnému hodnoteniu žiakov základných škôl zo dňa 25.1.2022 

 - Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v základných školách v 

školskom roku 2021/2022 

 

ŠPECIFIKÁ HODNOTENIA  POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA A PO DIŠTANČNOM 

VZDELÁVANÍ 

a. Počas dištančného vzdelávania a po dištančnom vzdelávaní vychádza hodnotenie zo 

základných princípov:  

✓ zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním 

individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie; 

✓ sústrediť pozornosť na poskytovanie podpornej spätnej väzby; 

✓ akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

b. Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať vekové a 

individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. 

c. Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne 

podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania. 

d. Po návrate žiakov do škôl, sa odporúča venovať priestor zisteniu toho, ako si žiaci osvojili  

učivo počas dištančného vzdelávania. Preverovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov by 

malo rešpektovať základné psychologické zásady hodnotenia vrátane rešpektovania 

individuálnych špecifík vrátane podmienok na domácu prípravu. Odporúča sa vychádzať 

najmä zo splnených úloh a zadaní, ktoré žiaci plnili počas dištančného vzdelávania. 

 

e. Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na 

základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením, pokiaľ boli špecifikované. 

 

f. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného  

vzdelávania získava učiteľ: 

✓ z individuálnych pedagogicko-diagnostických rozhovorov so žiakmi, 

✓ z riešení komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty), 

✓ analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, 

vypracované on-line zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí), 

✓ sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením, 

✓ z konzultácií s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa 

potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a 

zdravotnými ťažkosťami a poruchami, 

✓ rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka  



Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

 

3 
 

Zásady dištančného vzdelávania  ovplyvňujúce priebežné hodnotenia 

prospechu i správania 
 Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný 

zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho 

učiteľa.  

 Zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť triednemu učiteľovi svojho dieťaťa dôvody 

jeho neúčasti na dištančnom vzdelávaní aj pre prípadné technické prekážky. 

 On-line vyučovacie hodiny sú pre žiaka povinné. Žiak je povinný aktívne sa zapájať 

a komunikovať počas on-line hodín.  

 Na on-line hodinách je žiak povinný sa riadiť pokynmi vyučujúceho - zapnutie 

kamery/ak je súčasťou zariadenia/, mikrofónu. 

 Nie je možné robiť akékoľvek zvukové záznamy či obrazové záznamy vyučovacích 

hodín bez súhlasu učiteľa. 

 Žiaci i učitelia dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie, 

prejavujúc si tak vzájomnú úctu. 

 Od žiakov sa očakáva ich samostatná práca. Pri odpisovaní pri on-line testoch, 

písomných prácach, resp. dištančných domácich úlohách to bude považované za 

porušenie školského poriadku. 

 Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá 

a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby. 

 Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ 

žiak nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu. 

 

Zásady záverečného hodnotenia 
Brať do úvahy individuálne i domáce podmienky žiaka počas dištančného vzdelávania, 

dostupnosť technických prostriedkov, možnosti a schopnosti žiakov zo ŠVVP, možnosť 

prezenčného vyučovania v malej skupine žiakov. 

Pri záverečnom hodnotení, výslednej známke, bude vyučujúci : 

 prihliadať na prácu žiaka počas celého I.polroku školského roka. 

 zohľadniť získané výsledky počas dištančného vzdelávania 

o  v ETK (IŽK EduPage) z obdobia prerušeného vyučovania výsledky 

zapisovať ako novú udalosť „dištančné vzdelávanie„  nastaviť typ 

hodnotenia - známky, body alebo percentá, nastaviť váhu udalosti na 

štandardnú/štvrtinovú/polovičnú. 

 

Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa bude realizovať záverečné hodnotenie: 

 Hlavných vzdelávacích oblastí   

 Komplementárnych vzdelávacích oblastí  

o klasifikáciou podľa príslušného stupňa 
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H o d n o t e n i e  ž i a k o v  a   o p a t r e n i a  v o  v ý c h o v e    

v   z á k l a d n ý ch  š k o l á c h  a   s t r e d n ý c h  š k o l á c h 
§ 55  (Z Á K O N 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

(1) Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom 

predmete 

a) priebežne počas školského roka a  

b) súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka. 

(2) Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou 

a) klasifikácie, 

b) slovného hodnotenia, 

c) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia alebo 

d) inou formou, ktorá je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. 

(3) Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v prvom až piatom ročníku základnej 

školy sa vykonáva formou 

a) klasifikácie, 

b) slovného hodnotenia alebo 

c) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. 

(4) Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v šiestom až deviatom ročníku 

základnej školy a v strednej škole sa vykonáva formou 

a) klasifikácie alebo 

b) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. 

(5) Hodnotenie žiaka v prípravnom ročníku sa vykonáva formou slovného hodnotenia. Pri 

hodnotení žiaka, ktorý je cudzincom, sa v prvom roku štúdia zohľadňuje úroveň ovládania 

štátneho jazyka; základná škola môže zohľadniť úroveň ovládania štátneho jazyka aj 

v ďalších rokoch štúdia. 

(6) Hodnotenie vykonané formou klasifikácie sa vyjadruje v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch klasifikačnými stupňami 

a) 1 – výborný, 

b) 2 – chválitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatočný, 

e) 5 – nedostatočný. 

(7) Slovné hodnotenie je hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo 

vyučovacom predmete. 

(8) Kombinované hodnotenie je 

a) hodnotenie v jednom vyučovacom predmete klasifikačným stupňom aj slovným 

hodnotením alebo 245/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky  

b) hodnotenie v niektorých vyučovacích predmetoch klasifikačným stupňom 

a niektorých vyučovacích predmetoch slovným hodnotením. 

(9) Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, 

či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak žiak 
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požiadavky na postup do vyššieho ročníka nesplnil, žiak je hodnotený takto: „Žiak nesplnil 

požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“. 

(10) Súhrnné hodnotenie vykonané formou klasifikácie je hodnotenie žiaka vo vyučovacom 

predmete klasifikačným stupňom. 

(11) Súhrnné hodnotenie vykonané formou kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia je 

hodnotenie žiaka klasifikačným stupňom a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo 

vyučovacom predmete. 

(12) Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem 

podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4, sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza 

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne 

zúčastňoval, (skratka aabs) 

b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene 

nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, (skratka abs) 

alebo 

c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa 

neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval (skratka neabs). 

(13) Škola vo svojom školskom vzdelávacom programe uvedie formu priebežného hodnotenia 

a formu súhrnného hodnotenia pre každý vyučovací predmet. 

(14) Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak 

a) je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný, 

b) je slovne hodnotený „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“ 

alebo 

c) neabsolvoval vyučovací predmet. 

(15) Správanie žiaka sa hodnotí stupňom klasifikácie 

a) 1 – veľmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – menej uspokojivé, 

d) 4 – neuspokojivé. 

 

§ 55a  (Z Á K O N 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

(1) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka vyjadruje výsledky 

jeho hodnotenia vo vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania. 

(2) Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a druhého polroka na 

vysvedčení, ak odsek 10 neustanovuje inak, vyjadruje takto 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel veľmi dobre, 

c) prospel alebo 

d) neprospel. 

(3) Žiak v celkovom hodnotení prospel s vyznamenaním, ak v žiadnom vyučovacom 

predmete nemá stupeň klasifikácie horší ako chválitebný, priemerný stupeň klasifikácie 

z vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi 
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dobré“; v školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má 

stupeň klasifikácie výborný. 

(4) Žiak v celkovom hodnotení prospel veľmi dobre, ak v žiadnom vyučovacom predmete 

nemá stupeň klasifikácie horší ako dobrý, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách 

umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie nie 

horší ako chválitebný. 

(5) Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak 

a) vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotených formou slovného hodnotenia 

splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka, 

b) v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň 

klasifikácie nedostatočný, 

c) v niektorom vyučovacom predmete má hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo 

„absolvoval“ alebo 

d) pri kombinovanom hodnotení sú splnené podmienky podľa písmen a) až c). 

(6) Žiak v celkovom hodnotení neprospel, ak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel. 

(7) Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov, 

alebo ktorý po komisionálnej skúške z vyučovacieho predmetu neprospel, opakuje ročník 

počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na 

základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

(8) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné zo závažných zdravotných dôvodov 

hodnotiť ani v náhradnom termíne. 

(9) Účastník výchovy a vzdelávania nemôže opakovať ročník. 

(10) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodného programu, sa hodnotí podľa pravidiel 

hodnotenia tohto medzinárodného programu. Ak medzinárodný program neupravuje pravidlá 

hodnotenia, žiak sa hodnotí podľa tohto zákona. 

(11) Žiak špeciálnej školy a žiak s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami sa môže súhrnne hodnotiť z jednotlivých vyučovacích predmetov formou slovného 

hodnotenia; celkové hodnotenie takého žiaka je prospel alebo neprospel. 

(12) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis 

hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je 

verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, 

zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia. 

(13) V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré 

obsahuje hodnotenie vyučovacích predmetov a správania žiaka za oba polroky príslušného 

školského roka. V poslednom ročníku vzdelávacieho programu strednej školy alebo 

odborného učilišťa sa žiakom vydáva vysvedčenie v posledný vyučovací deň pred začiatkom 

záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky. 

 

§ 56  (Z Á K O N 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za 

prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, 
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a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení  prvého polroka. 

(2) Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

skúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch 

určených riaditeľom školy. 

(3) Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, 

môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov komisionálnu 

skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d). Žiak konzervatória, ktorý z umeleckej praxe alebo 

z profilového predmetu neprospel, alebo žiak školy umeleckého priemyslu, ktorý z umeleckej 

praxe alebo z profilového predmetu neprospel, nemôže vykonať komisionálnu skúšku podľa § 

57 ods. 1 písm. d). 

(4) Komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm. d) môže vykonať aj žiak, ktorý na konci 

prvého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v 

prvom polroku. 

(5) Termín komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d) určí riaditeľ školy tak, aby sa táto 

skúška podľa 

a) odseku 3 vykonala do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže 

prísť vykonať túto skúšku v určenom termíne, možno určiť náhradný termín na jej 

vykonanie do 10.septembra, 

b) odseku 4 vykonala do klasifikačnej porady za druhý polrok. 

(6) Žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 

písm. d), z vyučovacieho predmetu neprospel. 

(7) Žiak nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia sa 

nehodnotí zo správania. 

(8) Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má pochybnosti o správnosti 

hodnotenia na konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní 

odo dňa získania výpisu hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok 

alebo do troch pracovných dní odo dňa skončenia obdobia školského vyučovania požiadať 

riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o 

preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v 

klasifikačnom období z príslušného vyučovacieho predmetu hodnotený na základe 

komisionálnej skúšky. 

 

§ 57 (Z Á K O N 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Komisionálne skúšky v základných školách a stredných školách 
(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak 

a) vykonáva rozdielovú skúšku v strednej škole, 

b) požiada o preskúšanie plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka, 

c) podá vyučujúci pedagogický zamestnanec alebo riaditeľ školy podnet na 

preskúšanie žiaka, 

d) neprospel z vyučovacieho predmetu, 

e) študuje podľa individuálneho učebného plánu v strednej škole, 

f) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 
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g) vykonáva na konci prvého polroka a druhého polroka v konzervatóriu alebo v škole 

umeleckého priemyslu skúšku z umeleckej praxe a skúšku z profilového predmetu, 

h) plní školskú dochádzku osobitným spôsobom, 

i) vzdeláva sa individuálne podľa § 24 alebo 

j) vykonáva komisionálnu skúšku s cieľom získať nižšie stredné vzdelanie. 

(2) Komisionálnu skúšku povoľuje alebo nariaďuje riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže 

povoliť prítomnosť zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia na 

komisionálnej skúške. 

(3) Ak sa komisionálna skúška koná z dôvodu, že žiak neprospel z vyučovacieho predmetu a 

túto komisionálnu skúšku koná najmenej 20 % žiakov z príslušného ročníka, komisionálna 

skúška sa môže konať za prítomnosti povereného zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a 

povereného zamestnanca orgánu miestnej štátnej správy v školstve. 

(4) V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích 

predmetov. 

(5) Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov, ktorých vymenúva 

a odvoláva riaditeľ školy. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie pre 

komisionálne skúšky verejne v deň konania komisionálnej skúšky. Výsledok každej 

komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka konečný. 

 

§ 58 (Z Á K O N 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Opatrenia vo výchove 
(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi 

udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

(2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo 

pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie od riaditeľa, 

podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. 

(3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť 

ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca 

alebo člena školského podporného tímu. 

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá 

a) zákonného zástupcu, 

b) zdravotnú pomoc, 

c) Policajný zbor alebo 

d) odborného zamestnanca zariadenia poradenstva a prevencie. 

(4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 

 

V Trnovci nad Váhom, 27.01.2022                                                        Mgr. Miriam Žigová 

                             riaditeľka školy 


