Informácie o spôsobe hodnotenia v 2.polroku šk.roku 2019/2020
Na základe Usmernenia ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v
čase mimoriadnej situácie zo dňa 6.4.2020 rozhodla po prerokovaní v pedagogickej rade
riaditeľka školy takto:
a) v predmetoch etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, telesná a športová
výchova, hudobná výchova, informatická výchova, regionálna výchova, hravé čítanie a písanie,
rozvoj grafomotorických zručností,
pracovné vyučovanie sa na vysvedčení uvedie
slovo absolvoval/-a ,
c) ostatné predmety budú hodnotené slovne v súlade s článkom 3 odsek 3 Metodického pokynu
22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy /viď sekcia Ako hodnotíme na
stránke ZŠ/.
Metodický pokyn 22/2011, Článok 3 odsek 3

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý
ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky,
a) dosiahol dobré výsledky,
b) dosiahol uspokojivé výsledky,
c) dosiahol neuspokojivé výsledky.
Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky
Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom,
dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické, dokáže hľadať
vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu
a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa. Pri riešení úloh
pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva
matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov
a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti
aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami.
Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho
činností sú veľmi dobré, originálne.
Stupeň dosiahol dobré výsledky
Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa
aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú
zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne
alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku.
Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny
aj písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších
nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.

Stupeň dosiahol uspokojivé výsledky
Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky
a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním
kľúčových kompetencií sa vyskytujú nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov,
zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže
len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti
nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce,
kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá.
Stupeň dosiahol neuspokojivé výsledky
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich
využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní
poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri
využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti,
presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže
uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá.

