Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza

Dodatok č. 2
ku Klasifikačnému poriadku základnej školy
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Dodatok ku klasifikačnému poriadku je vydaný v súlade s Usmernením ministra
školstva k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020 pre základné školy a zákonom č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Zmena sa týka článkov 4 – bod 2, 5 a 7 dodatku č. 1 ku klasifikačnému poriadku
základnej školy zo dňa 6.4.2020.

Čl. 4
Pedagogická rada
Bod 2. Termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok
(klasifikačná pedagogická rada) sa bude konať 24.6.2020 prezenčnou formou.

Čl. 5
Hodnotenie prospechu
O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodla v čase mimoriadnej
situácie riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky. Pedagogická
rada hlasovala o hodnotení formou „per rollam“, z ktorého bola vyhotovená zápisnica.
Ročník
1.
1.
2. - 9.

Predmety
Všetky predmety
okrem etickej a náboženskej výchovy
Etická/náboženská výchova
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Angličtina hrou
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Prvouka
Prírodoveda
Vlastiveda
Dejepis
Geografia
Biológia
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Typ hodnotenia
Slovne
Absolvoval / Neabsolvoval
Slovne

2. – 9.

Chémia
Fyzika
Informatika
Občianska náuka
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova
Hudobná výchova
Technika
Pracovné vyučovanie
Tvorivé čítanie
Regionálna výchova
Praktické cvičenia z matematiky
Praktické cvičenia zo slovenského jazyka
a literatúry
Etická výchova
Náboženská výchova

Absolvoval / Neabsolvoval

V type hodnotenia slovne bola novelou č. 93/2020 Z. z. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25.4.2020
zrušená možnosť hodnotenia na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý ročník, prvý ročník až
štvrtý ročník základnej školy slovne stupňami:
 dosiahol veľmi dobré výsledky,
 dosiahol dobré výsledky,
 dosiahol uspokojivé výsledky,
 dosiahol neuspokojivé výsledky.
Slovné hodnotenie na 2. stupni základných škôl, je schválené len v 2. polroku školského roka
2019/2020.
Súčasťou vysvedčenia žiakov 1.- 4. ročníka bude slovné hodnotenie za druhý polrok,
v ktorom je súhrn zhodnotenia vedomostí, zručností, návykov a postojov žiaka. Obsah
slovného hodnotenia nesmie obsahovať negatívne, odsudzujúce výroky, aby nepôsobil
deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zameraný na pozitívnu
motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka.
Pre 1. stupeň škola použije tlačivo vysvedčenia č. 605.
Na vysvedčení žiakov 5.- 9. ročníka za 1. polrok bude mať žiak v jednotlivých predmetoch
uvedenú známku (prvá kolónka pri predmete – „riadok“) a za 2. polrok slovné hodnotenie v
rozsahu asi 300 znakov (druhá kolónka pri predmete – „okienko“).
V predmetoch, v ktorých nebolo možné naplniť ciele vyučovacieho predmetu ( predmety
uvedené vyššie ), do horného riadku pri predmete sa uvedie slovo absolvoval/neabsolvoval.
Slovný komentár k týmto predmetom sa nebude vypĺňať.
Pre 2. stupeň škola použije tlačivo vysvedčenia č. 606.
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Slovné hodnotenie je vyjadrenie (opis) toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania v danom
vyučovacom predmete; môže mať formu:
 poukázania na prednosti, nedostatky, chyby, príčiny chýb a usmernenia, ako sa v budúcnosti
chýb vyvarovať, odstrániť ich a zlepšiť svoj výkon;
 posúdenia a vyjadrenia rozdielu medzi prejaveným výkonom a požiadavkou; poukázania na
možné príčiny tohto stavu; ponúknutia možnosti, ako tento stav zlepšiť; vyjadrenia dôvery v
schopnosti žiakov.

Čl. 7
Postup do vyššieho ročníka
1. Žiak hodnotený slovne prospel, ak vo vyučovacích predmetoch splnil kritériá hodnotenia
určené základnou školou.
2. Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého vyučovacieho predmetu aj po opravnej
skúške nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou.
3. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak 1. – 4. ročníka zo žiadneho predmetu
hodnotený stupňom nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou, t.j. nemôže
opakovať ročník.
4. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do
vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin
neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli nedostatočný prospech za obdobie pred
prerušením vyučovania. Preskúšanie je možne najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v
školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Tento dodatok ku klasifikačnému poriadku bol prerokovaný pedagogickou radou a schválený
riaditeľkou školy 15. 6. 2020, kedy aj nadobúda účinnosť.

RNDr. Ľubomíra Holíková
riaditeľka školy
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