
Usmernenie k hodnoteniu žiakov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v čase 

mimoriadnej situácie 
 

 

Na základe usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia 

pedagogickej rady zo dňa 20. 4. 2020 vydávam podrobnosti o priebežnej a koncoročnej klasifikácii žiakov 

Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša počas mimoriadnej situácie v II. polroku školského roka 2019/2020: 

 

1. Klasifikácia absolvoval/neabsolvoval 

Klasifikácia absolvoval/neabsolvoval namiesto hodnotenia známkou bude v predmete telesná a športová 

výchova vo všetkých ročníkoch. 

 

2. Klasifikácia známkou 

Všetky predmety okrem telesnej a športovej výchovy sa riadne klasifikujú známkou. 

 

Výsledné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov bude objektívne zostavené na 

základe nasledujúcich podkladov: 

 

- Známky dosiahnuté pred prerušením vyučovania 

- Práca žiakov na vypracovaní úloh (portfólií, referátov, prezentácií, pracovných listov, samostatnej 

práce a i.) zadaných v rámci dištančného vzdelávania  

- Online testy, online skúšanie (po vzájomnej dohode vyučujúceho so žiakmi – je potrebné rátať 

s nižšou váhou známky ako pri riadnom skúšaní) 

- Online rozhovory so žiakmi 

- Známky dosiahnuté v II. polroku po prípadnom obnovení činnosti školy. (Ide o započítanie 

hodnotenia, ktoré bude možné realizovať po obnovení vyučovania.) 

 

Žiaci, ktorí neplnili požiadavky dištančného vzdelávania, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred 

prerušením vyučovania, budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní. Preskúšanie 

je možné realizovať najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020. 

O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

 

3. Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania platia tak, ako ich zverejnilo 

ministerstvo školstva. Pripájame ich v samostatnej prílohe. 

 

4. Všeobecné princípy: 

- Žiaci sú povinní zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní, ktoré prebieha prostredníctvom  učiteľmi 

zvolených komunikačných kanálov (Edupage, Zoom, Watts App, Viber, mail a i.) v čase platného 

rozvrhu hodín a podľa platných odporúčaní ministerstva školstva. 

- Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy v termíne stanovenom vyučujúcim. 

- Žiaci pracujú na zadaných úlohách, aktívne sa zaujímajú o výsledky svojej práce, komunikujú 

s vyučujúcim, hľadajú s ním riešenia na odstránenie nedostatkov.  

- Ak sa žiak pre vážne dôvody nemôže zúčastniť na dištančnom vzdelávaní, vopred o tom informuje 

triedneho učiteľa.  

- Ak majú žiaci technické problémy, ktoré im znemožňujú zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní, 

oznámia to triednemu učiteľovi. Po konzultácii s ním sa pokúsime danú situáciu riešiť. 

 

- V tejto mimoriadnej situácii budeme reagovať na všetky prípadné zmeny a usmernenia podľa pokynov 

ministerstva školstva tak, aby sme zabezpečili riadne vzdelávanie na diaľku a pokúsili sa čo 

najobjektívnejšie vyhodnotiť – klasifikovať tento druhý polrok v náročných podmienkach. 

 

V Starej Ľubovni 20. 4. 2020 

Mgr. Pavol Chmeliar 

riaditeľ školy 


