
           Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
         

___________________________________________________________________________

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE KU KLASIFIKÁCII A

v

Toto usmernenie platí pre všetkých žiakov okrem maturitných tried

teda pre 

V nadväznosti na právne predpisy:

 Rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a
A1030 zo dňa 26.3.2020 vo veci prerušenia vyučovania v
od 30. marca 2020 do odvolania;

 Usmernenie na hodnotenie žiakov SŠ, odborného učilišťa a
mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v
2019/2020  

riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice 
rodičom a pedagógom školy: 

 

V 2.polroku aktuálneho školského roka
predmety - na vysvedčení za 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

Človek a hodnoty Etická výchova/ /

Umenie a kultúra Výtvarná výchova

Hudobná výchova
 

Všetky ostatné predmety sa budú klasifikovať známkou.

 

1. Pri predmetoch, ktoré budú hodnotené 

a. 80% vypracovaných d
hodinách 

b. 100% absolvovaných testov s

c. 80% vypracovaných zadaných prezentácií

 

2. Pri predmetoch ktoré budú 
uskutočňuje prostredníctvom online testov, ústneho skúšania, hodnotením pracovných 
listov, prezentácií a projektov.  Priebežné hodnotenie sa dopĺňa aj  konštruktívnou 
spätnou väzbou a slovným hodnotením prác žiakov.

Presné pravidlá hodnotenia určia jednotlivé 
oboznámia žiakov a rodičov

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 
         Opatovská cesta 7,  040 01   Košice 

___________________________________________________________________________
 

 

USMERNENIE KU KLASIFIKÁCII A HODNOTENIU ŽIAKOV 

v 2. polroku školského roka 2019/20 

 

Toto usmernenie platí pre všetkých žiakov okrem maturitných tried

teda pre 1.-4.OA, 1.-3.A, 1.-4.AB, 1.-4.NB 

 

nadväznosti na právne predpisy: 

Rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1
26.3.2020 vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach 

od 30. marca 2020 do odvolania; 

Usmernenie na hodnotenie žiakov SŠ, odborného učilišťa a praktickej školy v
mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v

Opatovská cesta 7, Košice vydáva toto usmernenie určené
 

aktuálneho školského roka nebudú klasifikované známkou tieto vyučovacie 
na vysvedčení za 2. polrok sa uvedie absolvoval/absolvovala: 

Triedy 

športová výchova  Všetky triedy 

tická výchova/ /Náboženská výchova   Všetky triedy 

Výtvarná výchova Všetky triedy 

Hudobná výchova Všetky triedy 

Všetky ostatné predmety sa budú klasifikovať známkou. 

Pri predmetoch, ktoré budú hodnotené absolvoval  musí žiak splniť tieto náležitosti:

80% vypracovaných domácich úloh a pracovných listov a

ých testov s úspešnosťou aspoň 50% 

0% vypracovaných zadaných prezentácií a projektov.  

Pri predmetoch ktoré budú klasifikované známkou sa priebežná 
uskutočňuje prostredníctvom online testov, ústneho skúšania, hodnotením pracovných 

projektov.  Priebežné hodnotenie sa dopĺňa aj  konštruktívnou 
slovným hodnotením prác žiakov.  

hodnotenia určia jednotlivé predmetové komisie a vyučujúci  s
oboznámia žiakov a rodičov. 

 

___________________________________________________________________________ 

HODNOTENIU ŽIAKOV  

Toto usmernenie platí pre všetkých žiakov okrem maturitných tried 

športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-
školských zariadeniach 

praktickej školy v čase 
školách v školskom roku 

usmernenie určené všetkým žiakom, 

nebudú klasifikované známkou tieto vyučovacie 
 

musí žiak splniť tieto náležitosti: 

a účasť na online 

riebežná klasifikácia 
uskutočňuje prostredníctvom online testov, ústneho skúšania, hodnotením pracovných 

projektov.  Priebežné hodnotenie sa dopĺňa aj  konštruktívnou 

a vyučujúci  s nimi 



 

3. Vyučujúci dávajú žiakom konštruktívnu spätnú väzbu v procese učenia sa, upozorňujú 
ich na chyby, ktoré robia a navrhujú postupy na odstránenie chýb. Túto spätnú väzbu 
uskutočňujú vo forme: 

a. písaného textu do komentára ku úlohe v EDUPAGE, do odpovede v emaile alebo 
v správe na sociálnej sieti alebo 

b. priamej reči pri audio/video spojení počas online vyučovacej hodiny. 

 

4. Záverečné hodnotenie žiakov sa uskutoční po zasadnutí klasifikačnej pedagogickej 
rady (klasickým alebo elektronickým spôsobom). V čase mimoriadnej situácie nemôže 
byť žiak v záverečnom hodnotení klasifikovaný stupňom nedostatočný. 

 

5. Ak žiak nenahlásil alebo nemal uznané objektívne príčiny nesplnenia požiadaviek na 
domácu prípravu, považujú sa dôvody jeho nezapájania do dištančného vyučovania 
počas mimoriadnej situácie za subjektívne. V tomto prípade môžu nastať 2 alternatívy: 

a. V prípade predmetu, ktorý sa klasifikuje známkou bude po prerokovaní 
v pedagogickej rade žiak uznaný v danom predmete v záverečnom hodnotení za 
neklasifikovaného a bude preskúšaný formou komisionálnych skúšok do 31.8. 
2020. Hodnotenie komisionálnych skúšok sa uskutoční vo forme 
päťstupňovej klasifikácie, preto  môže byť žiak v záverečnom hodnotení 
klasifikovaný aj stupňom nedostatočný. 

b. V prípade predmetu, ktorý bude hodnotený absolvoval bude po prerokovaní 
v pedagogickej rade žiak preskúšaný do 31.8. a zároveň musí k tomuto termínu 
odovzdať vypracované zadania, projekty a samostatné práce.    

 

V Košiciach , 6.5.2020                                                            Mgr. Lenka Hézselyová 

                                                                                    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 


