
 

Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021  

  

1.  Prvý polrok tohto školského roka  sa v našej škole ukončí riadne 31. 01. 2021.  

2. Rušia sa ( rozhodnutím ministra )  polročné prázdniny - 1.2.2021 

3. Žiaci 1. ročníka sa hodnotia slovne.  

4. Žiaci 2. – 4. ročníka sa hodnotia známkou v predmetoch hlavných vzdelávacích oblastí:  SJL, 

ANJ, MAT, PVO, PDA, VLA, PVC, VYV . Predmety:  INF, TSV, ETV, HUV, KNV, ENV 

–  absolvoval/ neabsolvoval . 

5.  Žiaci   5. – 9. ročníka sa hodnotia známkou z predmetov hlavných vzdelávacích oblastí ,  z 

komplementárnych vzdelávacích oblastí  absolvoval/neabsolvoval.  

• Hlavné vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, 

Človek a spoločnosť, Človek a príroda (SJL, ANJ, RUJ,  NEJ, MAT, INF,  FYZ, CHEM, 

BIO, DEJ, GEO, OBN).  

• Komplementárne vzdelávacie oblasti: Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a 

kultúra, Zdravie a pohyb ( ETV, NBV, TECH, HUV, VYV, TSV, ŠPP),  

6.  Ak priebežné hodnotenie žiaka nie je zo závažných a objektívnych dôvodov postačujúce pre 

klasifikáciu v jednotlivých predmetoch, takéhoto žiaka je možné vyskúšať  a ohodnotiť do 31. 

3. 2021. O tomto rozhodne na návrh vyučujúceho pedagogická rada. Nejedná sa ale o 

komisionálnu skúšku.  

7. Ak žiak neplní úlohy zo subjektívnych príčin (neodovzdávanie úloh, neúčasť na dištančnom 

vzdelávaní bez ospravedlnenia), takéto konanie bude prerokované na pedagogickej rade za 1. 

polrok, ak zákonní zástupcovia boli preukázateľne informovaní o týchto skutočnostiach a 

zlepšenie nenastalo, je klasifikovaný známkou nedostatočný alebo slovom neabsolvoval s 

celkovým prospechom neprospel.  

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

základe pravidiel, nastavených poradenským zariadením.  

9. Pedagogická rada k prvému polroku je naplánovaná na 26.1.2020 – spôsob podľa aktuálnej 

situácie.  

10.  Žiaci k polroku dostávajú výpis z vysvedčenia. Akým spôsobom bude odovzdaný, to bude 

závisieť od aktuálnej situácie. 

        

                         Mgr. Katarína Števonková    

        riaditeľka ZŠ M. Kukučína  v Dolnom Kubíne  

Dolný Kubín 13.1. 2021  

 


