
Kritériá hodnotenia počas mimoriadnej situácie 

Matematika 

 

Matematika 1. ročník 

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage  alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

So ţiakmi prebieha komunikácia prostredníctvom  emailu, programu ALF a Edupage. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční formou slovného  hodnotenia, na konci hodnotiaceho 

obdobia bude ţiak ohodnotený slovným hodnotením. 

Podklady pre slovné hodnotenie budú získané z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích 

výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach 

s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas dištančného 

vzdelávania, zadávané práce cez Edupage a program ALF. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

Matematika 2. ročník 

OBSAH  VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom  zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage , emailovej 



komunikácie, prostredníctvom  aplikácie Messanger. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných 

ţiackych úloh  posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, 

telefonicky , emailom a prostredníctvom aplikácie Messanger. Pribeţné hodnotenie má 

značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage  informuje  zákonných zástupcov o výchovno- vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ  HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou : 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno- 

vzdelávacích výsledkov pred  prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach 

s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas dištančného 

vzdelávania ( zadané úlohy, pracovné listy, testy,(ALF, Kozmix).                                             

Podmienkou pre záverečné hodnotenie  v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími  potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov.                                                    

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá( riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak 

z objektívnych príčin( napr: dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude : 24.6.2020 

Matematika 3.ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je  v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 



Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. /vypracovanie zadaných úloh, krátke previerky, cvičenia, PL, 

PZ/Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

Matematika 4. ročník  

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek 

nejasností informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  



Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage  alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

So ţiakmi prebieha komunikácia prostredníctvom  emailu, programu ALF a Edupage. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční formou slovného  hodnotenia, na konci hodnotiaceho 

obdobia bude ţiak ohodnotený slovným hodnotením. 

Podklady pre slovné hodnotenie budú získané z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích 

výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach 

s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas dištančného 

vzdelávania, zvukové nahrávky z čítania, zadávané práce cez Edupage a program ALF. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   



Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

Slovenský  jazyk   2.ročník 

OBSAH  VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom  zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage , emailovej 

komunikácie, prostredníctvom  aplikácie Messanger. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných 

ţiackych úloh  posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, 

telefonicky , emailom a prostredníctvom aplikácie Messanger. Pribeţné hodnotenie má 

značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage  informuje  zákonných zástupcov o výchovno- vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ  HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou : 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno- 

vzdelávacích výsledkov pred  prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach 

s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas dištančného 

vzdelávania, hlasový a video záznam( čítanie textu a prednes  básne),  pracovné listy, 

pravopisné cvičenia, odovzdané testy  a úlohy v programe ALF, Kozmix.                                              

Podmienkou pre záverečné hodnotenie  v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.                                                                                                               

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími  potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov.                                                    

Ţiaci, ktorí zosubjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá( riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak 

z objektívnych príčin( napr: dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude : 24.6.2020 

Slovenský jazyk 3.ročník 

 



OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je  v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. /vypracovanie zadaných úloh, krátke previerky, pravopisné cvičenia 

, PL, PZ ,práca s textom/Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na 

dištančnom vzdelávaní v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 4. Ročník 

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 



zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek 

nejasností informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Prvouka 

1. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 



prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage  alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

So ţiakmi prebieha komunikácia prostredníctvom  emailu a Edupage. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční formou slovného  hodnotenia, na konci hodnotiaceho 

obdobia bude ţiak ohodnotený slovným hodnotením. 

Podklady pre slovné hodnotenie budú získané z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích 

výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach 

s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas dištančného 

vzdelávania, zadávané práce cez Edupage. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

Prvouka 2.ročník 

OBSAH  VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom  zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka                               

Neuskutočnia sa plánované exkurzie. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage , emailovej 

komunikácie, prostredníctvom  aplikácie Messanger. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných 

ţiackych úloh  posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, 

telefonicky , emailom a prostredníctvom aplikácie Messanger. Pribeţné hodnotenie má 

značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage  informuje  zákonných zástupcov o výchovno- vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ  HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou : 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno- 

vzdelávacích výsledkov pred  prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach 

s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas dištančného 

vzdelávania ( zadané úlohy, testy( ALF)´, pokusy a projekty).                                              



Podmienkou pre záverečné hodnotenie  v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.            

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími  potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov.                                                     

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá( riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak 

z objektívnych príčin( napr: dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude : 24.6.2020 

 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk 3.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je  v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. /vypracovanie zadaných úloh, krátke previerky, cvičenia, PL, PZ, 

projekty /Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom 

vzdelávaní v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 



 

Anglický jazyk 4. ročník 

OBSAH  VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom  zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage , emailovej 

komunikácie, prostredníctvom  aplikácie Messanger. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných 

ţiackych úloh  posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, 

telefonicky , emailom a prostredníctvom aplikácie Messanger. Pribeţné hodnotenie má 

značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage  informuje  zákonných zástupcov o výchovno- vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ  HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou : 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno- 

vzdelávacích výsledkov pred  prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach 

s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas dištančného 

vzdelávania,  pracovné listy, projekty a odovzdané  testy a úlohy z programov ALF a Planéty 

vedomostí.                                               

Podmienkou pre záverečné hodnotenie  v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.                                                                                                               

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími  potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov.                                                    

Ţiaci, ktorí zosubjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá( riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak 

z objektívnych príčin( napr: dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude : 24.6.2020 

 

Vlastiveda 

Vlastiveda 3.ročník 



 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania / neuskutočnia sa plánované exkurzie/ je  v súlade s obsahovým a 

výkonovým štandardom vyučovacieho predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so 

Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. /vypracovanie zadaných úloh, krátke previerky, PL, PZ , 

projekty/Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom 

vzdelávaní v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

 

Vlastiveda 4. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 



charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek 

nejasností informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Prírodoveda  

 

Prírodoveda 3.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania /neuskutočnia sa plánované exkurzie/ je  v súlade s obsahovým a 

výkonovým štandardom vyučovacieho predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so 

Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 



prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. /vypracovanie zadaných úloh, krátke previerky, PL, PZ, projekty 

/Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

Prírodoveda 4. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek 

nejasností informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  



Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

Výtvarná výchova  

 

1. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu slovenský jazyk a literatúra, matematika, regionálna výchova  a prvouka. 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage  alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 



 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvoval/neabsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

 

Výtvarná výchova  2. ročník 

Obsah  vzdelávania predmetu výtvarná výchova a telesná výchova jeho ciele nie je moţné 

v čase prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo 

zapracované do tém slovenského jazyka , prvouky, matematiky (2. ročník). 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Výtvarná výchva 3. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do  tém 

VLA, ANJ, SJL - čítanie ,PDA. Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a 

poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage.  



KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach 

Výtvarná výchova 4. Ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu 

slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a vlastiveda (4. ročník). Prostredníctvom zadaných 

úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvomEdupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

Hudobná výchova 1. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu hudobná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť.  

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage.. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova /nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 



Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

Hudobná výchova   2. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu hudobná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť.  

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage.. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova /nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

Hudobná výchova 3. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu hudobná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk.  

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage.. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

Hudobná výchova 4. Ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu hudobná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu 

slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a vlastiveda (4. ročník). Prostredníctvom zadaných 

úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 



PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom 

Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú 

väzbu 

prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

Pracovné vyučovanie 3. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu pracovné  vyučovanie  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do  tém VLA, ANJ- pri práci na projektoch. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. 

 KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

Pracovné vyučovanie 4. Ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu pracovné vyučovanie  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu 



slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a vlastiveda (4. ročník). Prostredníctvom zadaných 

úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno- vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

Telesná a športová výchova  

1. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu telesná a športová výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu slovenský jazyk a literatúra, matematika a prvouka. 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage  alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvoval/neabsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 



Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

Telesná a športová výchova 2.ročník 

Obsah  vzdelávania predmetu výtvarná výchova a telesná výchova jeho ciele nie je moţné 

v čase prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo 

zapracované do tém slovenského jazyka , prvouky, matematiky (2. ročník). 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Telesná výchova 3. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu telesná  výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť./ neuskutoční sa plavecký výcvik./ 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 

 



 

4. ročník 

 

Telesná a športová výchova  

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu telesná a športová výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu slovenský jazyk a literatúra a informatika. 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. 

Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvoval/neabsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

Regionálna výchova  

1. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu regionálna výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage  alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 



KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvoval/neabsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

Regionálna výchova 3. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu regionálna výchova a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do  tém VLA ,SJL. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage.  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 

 

Dramatická výchova  

1. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu dramatická výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage  alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

 



KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvoval/neabsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

Dramatická výchova 2. Ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu dramatická výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a 

poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom 

Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú 

väzbu 

prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno- 

vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený klasifikáciou (známkou) ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Druhý stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 5.  ročník. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 



 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.  Dvakrát týţdenne prebieha vyučovanie cez videohovor. Ţiaci, ktorí 

sa videohovoru nezúčastnia majú cez edupage zaslané tie zadania a materiály z učiva, ktoré 

sme realizovali počas videohodiny. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané 

hlavne z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. Podkladom na hodnotenie môţu byť 

v predmete SJL percentuálne výsledky ţiackych prác, online úlohy, (hlavne tie na čítanie 

s porozumením, prácou s textom), odovzdané tvorivé písania,(transformácia lit. textu na ţáner 

primeraný veku a vedomostiam, samostatná analýza prečítaného diela) počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka.  

    

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 6. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 



Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané 

hlavne z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. Podkladom na hodnotenie môţu byť 

v predmete SJL percentuálne výsledky ţiackych prác, online úloh, odovzdané tvorivé písania, 

úroveň vyjadrenia čitateľských záţitkov z prečítaných kníh ţiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka. 

  V individuálnych prípadoch sa pri hodnotení zohľadňuje záverečné overenie 

získaných vedomostí  prostredníctvom videohovoru alebo telefonickej komunikácie so 

ţiakom, ktoré vyučujúci s dostatočným predstihom oznámi ţiakovi a zákonnému zástupcovi 

ţiaka.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Slovenský jazyk a literatúra 7.  ročník. 



 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.  Dvakrát týţdenne prebieha vyučovanie cez videohovor. Ţiaci, ktorí 

sa videohovoru nezúčastnia majú cez edupage zaslané tie zadania a materiály z učiva, ktoré 

sme realizovali počas videohodiny. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané 

hlavne z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. Podkladom na hodnotenie môţu byť 

v predmete SJL percentuálne výsledky ţiackych prác, online úlohy, (hlavne tie na čítanie 

s porozumením, prácou s textom), odovzdané tvorivé písania,(transformácia lit. textu na ţáner 

primeraný veku a vedomostiam, samostatná analýza prečítaného diela) počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka.  

    

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 



Slovenský jazyk a literatúra 8.  ročník. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.  Dvakrát týţdenne prebieha vyučovanie cez videohovor. Ţiaci, ktorí 

sa videohovoru nezúčastnia majú cez edupage zaslané tie zadania a materiály z učiva, ktoré 

sme realizovali počas videohodiny. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané 

hlavne z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. Podkladom na hodnotenie môţu byť 

v predmete SJL percentuálne výsledky ţiackych prác, online úlohy, (hlavne tie na čítanie 

s porozumením, prácou s textom), odovzdané tvorivé písania,(transformácia lit. textu na ţáner 

primeraný veku a vedomostiam, samostatná analýza prečítaného diela) počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka.  

    

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 



Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

Slovenský jazyk a literatúra  9.  ročník. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.  Dvakrát týţdenne prebieha vyučovanie cez videohovor. Ţiaci, ktorí 

sa videohovoru nezúčastnia majú cez edupage zaslané tie zadania a materiály z učiva, ktoré 

sme realizovali počas videohodiny. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané 

hlavne z dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. Podkladom na hodnotenie môţu byť 

v predmete SJL percentuálne výsledky ţiackych prác, online úlohy, (hlavne tie na čítanie 

s porozumením, prácou s textom), odovzdané tvorivé písania,(transformácia lit. textu na ţáner 

primeraný veku a vedomostiam, samostatná analýza prečítaného diela) počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka.  

    

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 



 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

Matematika  5. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. V individuálnych prípadoch sa pri hodnotení zohľadňuje záverečné 

overenie získaných vedomostí  prostredníctvom videohovoru alebo telefonickej komunikácie 

so ţiakom, ktoré vyučujúci s dostatočným predstihom oznámi ţiakovi a zákonnému 

zástupcovi ţiaka. Pri hodnotení sa prihliada aj výsledky, ktoré ţiak dosahoval riešením 

zasielaných úloh a testov cez Edupage a boli vyučujúcou vyhodnotené percentuálne. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf


Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

Matematika 6. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. V individuálnych prípadoch sa pri hodnotení zohľadňuje záverečné 

overenie získaných vedomostí  prostredníctvom videohovoru alebo telefonickej komunikácie 

so ţiakom, ktoré vyučujúci s dostatočným predstihom oznámi ţiakovi a zákonnému 

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf


zástupcovi ţiaka. Pri hodnotení sa prihliada aj výsledky, ktoré ţiak dosahoval riešením 

zasielaných úloh a testov cez Edupage a boli vyučujúcou vyhodnotené percentuálne. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

MATEMATIKA 7. ročník 

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu  

 Matematika bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage, programuALF alebo online cez 

videohovor. Úlohy odovzdáva prostredníctvom Edupage, programu ALF alebo 

prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych 

úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu, alebo 

online počas videohovoru. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, 

zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 



zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage, 

vypracovanie úloh, účasť na videohodine, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80% (ţiaci, ktorí sa nezúčastnia videohodiny si vypracujú a odovzdajú 

úlohy cez Edupage). 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Matematika 8. Ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek 

nejasností informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  



Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

 

MATEMATIKA 9. ročník 

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu  

 Matematika bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage, programuALF alebo online cez 

videohovor. Úlohy odovzdáva prostredníctvom Edupage, programu ALF alebo 

prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych 

úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu, alebo 

online počas videohovoru. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, 



zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage, 

vypracovanie úloh, účasť na videohodine, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80% (ţiaci, ktorí sa nezúčastnia videohodiny si vypracujú a odovzdajú 

úlohy cez Edupage). 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Anglický jazyk úroveň A1 pre 2. stupeň ZŠ – 5. ročník        

vyučujúca: Mgr. Tisoňová Lucia 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak úlohy odovzdávať 

prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, 



zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností 

informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základný škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%, úlohy odovzdávať načas (v prípade nepredvídaných udalostí 

informovať vyučujúcu prostredníctvom Edupage).  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať tr. učiteľku alebo riadieľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

Anglický jazyk úroveň A2 pre 2. stupeň ZŠ      6. – 7. ročník 

vyučujúca: Mgr. Tisoňová Lucia 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 



Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak úlohy odovzdávať 

prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, 

zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností 

informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základný škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%, úlohy odovzdávať načas (v prípade nepredvídaných udalostí 

informovať vyučujúcu prostredníctvom Edupage).  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať tr. učiteľku alebo riadieľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

Anglický jazyk úroveň A2 pre 2. stupeň ZŠ      6. – 9. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 



Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak úlohy odovzdávať 

prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, 

zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností 

informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základný škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%, úlohy odovzdávať načas (v prípade nepredvídaných udalostí 

informovať vyučujúcu prostredníctvom Edupage).  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať tr. učiteľku alebo riadieľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 



FYZIKA  

6. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach. Podkladom na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov v čase 

prerušeného vyučovania v školách môţu byť v predmete fyzika výsledky najmä z portfólií 

ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi, dobrovoľné projekty a  

samostatné praktické práce spracované ţiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na 

individuálne podmienky kaţdého ţiaka. 

  V individuálnych prípadoch sa pri hodnotení zohľadňuje záverečné overenie 

získaných vedomostí  prostredníctvom videohovoru alebo telefonickej komunikácie so 

ţiakom, ktoré vyučujúci s dostatočným predstihom oznámi ţiakovi a zákonnému zástupcovi 

ţiaka.  

Pri hodnotení sa prihliada aj výsledky, ktoré ţiak dosahoval riešením zasielaných úloh 

a testov cez Edupage a boli vyučujúcou vyhodnotené percentuálne. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 



Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Fyzika 7. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach. Podkladom na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov v čase 

prerušeného vyučovania v školách môţu byť v predmete fyzika výsledky najmä z portfólií 

ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi, dobrovoľné projekty a  

samostatné praktické práce spracované ţiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na 

individuálne podmienky kaţdého ţiaka. 

  V individuálnych prípadoch sa pri hodnotení zohľadňuje záverečné overenie 

získaných vedomostí  prostredníctvom videohovoru alebo telefonickej komunikácie so 



ţiakom, ktoré vyučujúci s dostatočným predstihom oznámi ţiakovi a zákonnému zástupcovi 

ţiaka.  

Pri hodnotení sa prihliada aj výsledky, ktoré ţiak dosahoval riešením zasielaných úloh 

a testov cez Edupage a boli vyučujúcou vyhodnotené percentuálne. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

Fyzika 8. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. 



Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach. Podkladom na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov v čase 

prerušeného vyučovania v školách môţu byť v predmete fyzika výsledky najmä z portfólií 

ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi, dobrovoľné projekty a  

samostatné praktické práce spracované ţiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na 

individuálne podmienky kaţdého ţiaka. 

  V individuálnych prípadoch sa pri hodnotení zohľadňuje záverečné overenie 

získaných vedomostí  prostredníctvom videohovoru alebo telefonickej komunikácie so 

ţiakom, ktoré vyučujúci s dostatočným predstihom oznámi ţiakovi a zákonnému zástupcovi 

ţiaka.  

Pri hodnotení sa prihliada aj výsledky, ktoré ţiak dosahoval riešením zasielaných úloh 

a testov cez Edupage a boli vyučujúcou vyhodnotené percentuálne. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

Fyzika 9. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcim pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo elektronicky (aplikácia mesenger). Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 



a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vyučujúcu. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, t.j.  na konci hodnotiaceho obdobia 

bude ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach. Podkladom na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov v čase 

prerušeného vyučovania v školách môţu byť v predmete fyzika výsledky najmä z portfólií 

ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi, dobrovoľné projekty a  

samostatné praktické práce spracované ţiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na 

individuálne podmienky kaţdého ţiaka. 

  V individuálnych prípadoch sa pri hodnotení zohľadňuje záverečné overenie 

získaných vedomostí  prostredníctvom videohovoru alebo telefonickej komunikácie so 

ţiakom, ktoré vyučujúci s dostatočným predstihom oznámi ţiakovi a zákonnému zástupcovi 

ţiaka.  

Pri hodnotení sa prihliada aj výsledky, ktoré ţiak dosahoval riešením zasielaných úloh 

a testov cez Edupage a boli vyučujúcou vyhodnotené percentuálne. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní 

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude 

zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

INFORMATIKA 5.ročík 

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu  

 Informatika bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 



Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage, e-učebnice Akademia 

Alexandra, programu ALF, alebo e-mailu. Úlohy odovzdáva prostredníctvom Edupage, alebo 

do priestoru na to určeného v e-učebnici,  programu ALF alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu, alebo priamo k vypracovanej 

úlohe v e-učebnici. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania: (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage 

a v e-učebnici, vypracovanie úloh, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

INFORMATIKA 6. ročník,  

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu Informatika 

s úpravou obsahu učiva. Z obsahu vzdelávania budú vypustené témy z celku „Riešenie 

problémov“: algoritmus a programovanie, programovací jazyk, algoritmické riešenie 

problému, riešenie problémov pomocou príkazov, riešenie problémov pomocou cyklu. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 



 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage, e-učebnice Akademia 

Alexandra, programu ALF, alebo e-mailu. Úlohy odovzdáva prostredníctvom Edupage, alebo 

do priestoru na to určeného v e-učebnici,  programu ALF alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu, alebo priamo k vypracovanej 

úlohe v e-učebnici. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania: (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage 

a v e-učebnici, vypracovanie úloh, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

INFORMATIKA 7. ročník 

Obsah vzdelávania: 



Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu  

 Informatika bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage, e-učebnice Akademia 

Alexandra, programu ALF, alebo e-mailu. Úlohy odovzdáva prostredníctvom Edupage, alebo 

do priestoru na to určeného v e-učebnici,  programu ALF alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu, alebo priamo k vypracovanej 

úlohe v e-učebnici. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania: (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage 

a v e-učebnici, vypracovanie úloh, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

INFORMATIKA 8. ročník 



Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu  

 Informatika bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage, e-učebnice Akademia 

Alexandra, programu ALF, alebo e-mailu. Úlohy odovzdáva prostredníctvom Edupage, alebo 

do priestoru na to určeného v e-učebnici,  programu ALF alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu, alebo priamo k vypracovanej 

úlohe v e-učebnici. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania: (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage 

a v e-učebnici, vypracovanie úloh, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 



 

DEJEPPIS  

 

DEJEPIS  5. ročník  

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

Zmena: neuskutočnia  sa plánované vychádzky a exkurzie 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

  

 

 

 



DEJEPIS 6.ročník 

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka 

Zmena: neuskutočnia sa plánované exkurzie 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budem zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEJEPIS  7.ročník  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

Zmena: neuskutočnia sa plánované exkurzie 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Dejepis 8. Ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 



 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek 

nejasností informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 



Dejepis 9. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom Facebooku – Messenger. 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek 

nejasností informovať vyučujúcu.  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.  

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka).  

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 



prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy.  

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

GEOGRAFIA  

 

GEOGRAFIA  5.ročník  

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka 

Zmena:  

1. TC: Geografické vychádzky a exkurzie – iba na teoretickej úrovni 

2. neuskutočnia  sa plánované vychádzky a exkurzie 

3. práca s mapou a glóbusom - chýba - obmedzené možnosti získavania praktických 

zručností   

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edup  

age. Úlohy odovzdáva prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 



objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

GEOGRAFIA  6.ročník  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka 

Zmena:  

1. neuskutočnia  sa plánované exkurzie 

2. práca s mapou a glóbusom - chýba - obmedzená možnosť získavania praktických 

zručností   

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.  

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 



ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

. 

 

GEOGRAFIA  7.ročník  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka 

Zmena:  

1. neuskutočnia  sa plánované exkurzie 

2. práca s mapou a glóbusom - chýba - obmedzená možnosť získavania praktických 

zručností   

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.    

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 



 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

GEOGRAFIA  8.ročník  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka  

Zmena:  

1. neuskutočnia  sa plánované exkurzie 

2. práca s mapou a glóbusom - chýba - obmedzená možnosť získavania praktických 

zručností   

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 



GEOGRAFIA 9.ročník  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka 

Zmena:  

1. neuskutočnia  sa plánované exkurzie 

2. práca s mapou a glóbusom - chýba - obmedzená možnosť získavania praktických 

zručností   

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 



Chémia 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie v chémii 

    Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

Vynechávajú sa však laboratórne práce, ktoré boli zahrnuté v obsahu učiva.  

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. Vyučujúci prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage alebo emailom. Priebeţné 

hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka 

a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania (zohľadňované bude vypracovávanie pracovných listov, tvorba 

prezentácií - projektov a testy, ktoré písali ţiaci počas dištančného štúdia) 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú zohľadňované 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

BIOLÓGIA 5.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  s úpravami obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Úpravy: 



Zmení sa: 

1.  Pozorovanie a poznávanie rastlín okolia školy – ţiaci budú plniť náhradnú prácu 

formou referátu: Lúčne rastliny a huby, 

2. Prezentácia projektov zhotovených v šk. roku 2019/2020 – sa neuskutoční 

 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 



  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

 

BIOLÓGIA 6.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úprav obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 



Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 

  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

BIOLÓGIA 7.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  s úpravami obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Zmení sa: 

1. Prezentácia projektu: . Zdravý ţivotný štýl – náhrada : Referát o zdravom ţivotnom 

štýle v ich domácom prostredí. 

 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 



Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 

  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

BIOLÓGIA 8.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úprav obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  



Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 

  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

BIOLÓGIA 9.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úprav obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 



výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 

  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 7.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úprav obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   



Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 

  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 8.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úprav obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 



 PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 

  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 9.ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 



  

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu  bez úprav obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách predovšetkým prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. V prípade komplikácií môţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca 

úlohy odovzdávať prostredníctvom emailu alebo správy. Učiteľ prostredníctvom 

vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch. V prípade akýchkoľvek nejasností informovať 

vyučujúcu. 

  

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

  

Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude 

ţiak klasifikovaný známkou. 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. 

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Vzhľadom na to, ţe učivo na seba nadväzuje, je potrebné úlohy 

odovzdávať v stanovenom termíne. Po dohode s vyučujúcim je v individuálnych prípadoch 

moţné niektoré zadania vypracovať dodatočne. 

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). 

V prípade, ţe ţiak z objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, 

záverečné hodnotenie ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred 

prerušením vyučovania v školách. O týchto skutočnostiach je potrebné nevyhnutne vopred 

kontaktovať triedneho učiteľku alebo riaditeľku školy. 

  

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 



Kritériá na hodnotenie predmetu Občianska náuka 6. ročník 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka, 

plánovaná návšteva OÚ a stretnutie so starostom sa pre súčasnú situáciu neuskutoční.  

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní                            

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

Kritériá na hodnotenie predmetu Občianska náuka 7. ročník 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 



Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní                            

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie 

Kritériá na hodnotenie predmetu Občianska náuka 8. ročník 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 



KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  

Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní                            

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodno 

Kritériá na hodnotenie predmetu Občianska náuka 9. ročník 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 

predmetu   bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela ţiakom konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţné hodnotenie má značne 

individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez 

Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania.  



Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní                            

v rozsahu minimálne 80%.   

Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude zohľadňovať 

všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

TECHNIKA 5. ročník  

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu   Technika 

bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. Počas prerušenia 

vyučovania v škole sme nemohli realizovať zhotovenie výrobku z kovu (drôtu) a z plastu v 6. 

ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia všetky ostatné stanovené ciele a poţiadavky na 

výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage a programu ALF. Úlohy 

odovzdáva prostredníctvom Edupage, programu ALF alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ k vypracovaným ţiackym úlohám posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage, 

vypracovanie úloh, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 



Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa budú zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto 

ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

TECHNIKA 6. ročník  

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu   Technika 

bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. Počas prerušenia 

vyučovania v škole sme nemohli realizovať zhotovenie výrobku z kovu (drôtu) a z plastu v 6. 

ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia všetky ostatné stanovené ciele a poţiadavky na 

výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage a programu ALF. Úlohy 

odovzdáva prostredníctvom Edupage, programu ALF alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ k vypracovaným ţiackym úlohám posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage, 

vypracovanie úloh, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 



Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa budú zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto 

ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

TECHNIKA 7. ročník  

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu   Technika 

bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. Počas prerušenia 

vyučovania v škole sme nemohli realizovať zhotovenie výrobku z kovu (drôtu) a z plastu v 6. 

ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia všetky ostatné stanovené ciele a poţiadavky na 

výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom.   

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage a programu ALF. Úlohy 

odovzdáva prostredníctvom Edupage, programu ALF alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. Učiteľ k vypracovaným ţiackym úlohám posiela ţiakom konštruktívnu spätnú 

väzbu prostredníctvom Edupage, e-mailu. Priebeţné hodnotenie má značne individualizovaný 

charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti ţiaka a priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Záverečné hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou, na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak 

klasifikovaný známkou: 

Podklady pre klasifikovanie známkou budú získané hlavne z dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov počas obdobia pred prerušením vyučovania v školách a školských 

zariadeniach s prihliadnutím na portfólio ţiackych prác, konzultácie s rodičmi počas 

dištančného vzdelávania. (samoštúdium učiva sprostredkované cez prezentácie na Edupage, 

vypracovanie úloh, vypracovanie testov na Edupage a v programeALF) 



Podmienkou pre záverečné hodnotenie v predmete je účasť na dištančnom vzdelávaní v 

rozsahu minimálne 80%. Pri hodnotení ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa budú zohľadňovať všetky faktory, ktoré mohli ovplyvniť proces učenia sa týchto 

ţiakov. 

Ţiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou nedostanú 

vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, ţe ţiak v predmete nesplnil 

stanovené kritériá (riaditeľ oznámi termín preskúšania ţiaka). V prípade, ţe ţiak z 

objektívnych príčin (napr. dlhodobá choroba) neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie 

ţiaka bude zaloţené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania 

v školách. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

TECHNICKÁ VÝCHOVA 8. ročník 

  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu technická  výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu biológia v 8. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom a ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage alebo správ. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak sa v 

primeranej miere zúčastňoval dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

TECHNIka  9. Ročník (skupina Mgr. Dendisová) 

  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu technická  výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu biológia v 8. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 



Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom a ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage alebo správ. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak sa v 

primeranej miere zúčastňoval dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

 

 

 

 

TECHNIKA 9. Ročník (skupina Ing. Baláková) 

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania  je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom predmetu  

 Informatika bez úpravy obsahu učiva v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

Priebeh vzdelávania: 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ na základe 

vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage, 

alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch. 

 

Kritériá hodnotenia: 

 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   



Dramatická výchova 5. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu dramatická výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť. Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a 

poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom 

Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú 

väzbu 

prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno- 

vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený klasifikáciou (známkou),  ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

    

Telesná výchova 5., 6., 7. ročník  

 

Telesná a športová výchova  

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu telesná a športová výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť. 

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 



Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných 

zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvoval/neabsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.06.2020 

 

Telesná výchova chlapci Hodnotenie TSV 8.-9. ročník počas mimoriadnej situácie.   

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť 

ţiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú 

gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom 

vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej 

aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne 

potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpokladu schopnosti celoţivotnej 

starostlivosti o vlastné zdravie.  

Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumoţňujú naplniť ciele predmetu 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.  

Pri hodnotení výsledkov práce ţiaka sa postupuje v súlade s: 

a)výchovno-vzdelávacími poţiadavkami vzdelávacích programov, 

b)poţiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

c)učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

 

Ţiaci budú mať na vysvedčení absolvoval. Aby to mohli dosiahnuť bude hodnotená účasť, 

disciplína, vzťah k športu  a aktivita na vyučovacích hodinách do 16. 3. A počas mimoriadnej 

situácie vypracuje 2 teoretické výklady v rámci SJL na zadanú tému učiteľom podľa 

učebných osnov a štandardov iŠVP.    

 

Kritériá na hodnotenie predmetu  

Telesná a športová  výchova 5.-9.roč.  



 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu telesná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované aj do tém 

predmetu biológia, etická výchova, technika a svet práce.  

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Vzdelávanie prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim pedagógom - 

edupage. Prostredníctvom ponúkaných aktivít vybraných z obsahového a výkonového 

štandardu telesnej a pohybovej výchovy  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon 

ţiaka. Podmienky pre športové aktivity sú v súčasnej situácii obmedzené.  Aktivity sú 

zamerané na zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových návykov a zručností, rozvoj 

kondičných a koordinačných schopností, vytváranie trvalých vzťahov k pohybovej aktivite 

s ohľadom na záujmy ţiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

ţivotného štýlu. Ponúkané aktivity sú dobrovoľné. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

 

Regionálna výchova 6. ročník 

Vyučujúca: PaedDr. Tatiana Múdra 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu regionálna výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu slovenský jazyk a literatúra v 6. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka 

PRIEBEH VZDELÁVANIA  

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie (mesenger). 

Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú väzbu 

prostredníctvom Edupage, telefonicky alebo emailom. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 



Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

Hudobná výchova 5. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania predmetu hudobná výchova a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu náboţenská výchova (5. ročník)  

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020. 

 

Hudobná výchova 6. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania predmetu hudobná výchova a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu náboţenská výchova (6. ročník)  

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020. 



 

Náboženská výchova 5. -9. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania predmetu náboţenská výchova a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť. Predmet náboţenská výchova bude naďalej 

vedený samostatne a jeho témy sú vybraté z obsahu náboţenskej výchovy. Tieto témy majú 

usmerňujúci a motivačný charakter.  

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

Náboženská výchova 1., 2. a 4. ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania predmetu náboţenská výchova a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť. Predmet náboţenská výchova bude naďalej 

vedený samostatne a jeho témy sú vybraté z obsahu náboţenskej výchovy. Tieto témy majú 

usmerňujúci a motivačný charakter.  

Prostredníctvom zadaných úloh sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 



 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 5. ročník 

  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu tvorba projektov a prezentačné zručnosti a jeho ciele nie je 

moţné v čase prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú 

prierezovo zapracované do tém predmetu biológia v 5. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom a ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage alebo správ. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak sa v 

primeranej miere zúčastňoval dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 6. ročník 

  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu tvorba projektov a prezentačné zručnosti a jeho ciele nie je 

moţné v čase prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú 

prierezovo zapracované do tém predmetu biológia v 6. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom a ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage alebo správ. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak sa v 

primeranej miere zúčastňoval dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. ročník 

  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná  výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu biológia v 5. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom a ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage alebo správ. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak sa v 

primeranej miere zúčastňoval dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

Výtvarná výchova 6. ročník 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná  výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť. Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a 

poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom 

Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela konštruktívnu spätnú 

väzbu 

prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o 

výchovno- 

vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 



Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak nebude klasifikovaný, bude hodnotený 

absolvoval/neabsolvoval,  ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

 

 Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 7. ročník 

  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná  výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu biológia v 7. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom a ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage alebo správ. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela spätnú väzbu prostredníctvom 

Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak sa v 

primeranej miere zúčastňoval dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8. ročník 

  

  

OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná  výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase 

prerušeného vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované 

do tém predmetu biológia v 8. ročníku. 

Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele a poţiadavky na výkon ţiaka. 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom a ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage alebo správ. Učiteľ 

prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela spätnú väzbu prostredníctvom 



Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval, ak sa v 

primeranej miere zúčastňoval dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach. 

Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

 

 

Výtvarná výchova 9. Ročník 

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Obsah vzdelávania   predmetu výtvarná výchova  a jeho ciele nie je moţné v čase prerušeného 

vyučovania plnohodnotne naplniť, niektoré jeho časti sú prierezovo zapracované do tém 

predmetu anglický jazyk (9. ročník). Prostredníctvom zadaných úloh  sa plnia stanovené ciele 

a poţiadavky na výkon ţiaka. 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA A KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Samoštúdium ţiaka prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcim 

pedagógom. 

Ţiak pracuje na zadaných úlohách prostredníctvom Edupage. Úlohy odovzdáva 

prostredníctvom Edupage. Učiteľ prostredníctvom vypracovaných ţiackych úloh posiela 

konštruktívnu spätnú väzbu prostredníctvom Edupage. Priebeţne cez Edupage informuje 

zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

Na konci hodnotiaceho obdobia bude ţiak hodnotený absolvova/nebsolvoval ak: 

Ţiak sa v primeranej miere zúčastňuje dištančného vzdelávania. 

Podkladom sú aj dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas obdobia pred prerušením 

vyučovania v školách a školských zariadeniach.  

 

 Termín ukončenia obdobia na hodnotenie bude dňa: 24.6.2020   

 

Etická výchova 7. A 9. Ročník 

HODNOTENIE PREDMETU  

Ţiaci sú hodnotení  v zmysle Metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu ţiaka 

schválenými MŠSR (Metodický pokyn 22/2011).   



Pri hodnotení a klasifikácii ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame Metodický pokyn 

na hodnotenie a klasifikáciu s vývinovými poruchami správania a učenia v základných a 

stredných školách. 

 

Predmet  etický  výchova  je  hodnotený  známkou,  ktoré  prebieha  sumárne po 

stanovenom hodnotiacom období . Pri hodnotení sa zohľadňuje predovšetkým: 

-    aktivita ţiaka na vyučovaní a počas dištančného vzdelávania 

-    záujem o prácu, predmet  

-    vypracovanie zadaní počas dištančného vzdelávania. 


