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Nariadenie riaditeľa školy k hodnoteniu a klasifikácii žiakov ZŠ  

za prvý polrok 2020/2021  
 

V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov 

základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a na základe prerokúvaných a odsúhlasených 

zmien v pedagogickej rade v celkovom hodnotení žiakov základnej školy a klasifikácii podľa § 18 

ods. 11 Vyhlášky o základnej škole č. 320/2008 v znení neskorších predpisov vydávam 

nasledovné nariadenie riaditeľa školy. 

 

 V 1. ročníku ZŠ sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19 priebežne hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným 

hodnotením.  

 

 V 2. – 4. ročníku ZŠ sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie 

realizuje formou klasifikácie vo všetkých vyučovacích predmetoch okrem predmetov 

etická výchova a náboženská výchova,  ktoré sú nehodnotené. 

 

 Pri predmetoch etická výchova a náboženská výchova budú mať žiaci vo výpise známok za 

I. polrok 2020/20201 uvedené slovo „absolvoval“, resp. „neabsolvoval“.  

 

 V 5. – 9. ročníku ZŠ sa v čase mimoriadnej situácie nebudú hodnotiť priebežne i celkovo 

nasledujúce predmety. Pri týchto predmetoch budú mať žiaci na výpise známok za I. 

polrok 2020/2021 uvedené slovo „absolvoval“, resp. „neabsolvoval“.  

 

o  etická výchova 

o  náboženská výchova 

o  technika 

o  telesná a športová výchova 

o  výtvarná výchova 

o  hudobná výchova 

 

 Ostatné predmety v 5. – 9. ročníku ZŠ sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj 

záverečné hodnotenie realizuje formou klasifikácie.  
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