
 

Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec    

 

          

V Lučenci dňa 12.01.2021 

 

 

 

Oznámenie o spôsobe hodnotenia žiakov Súkromnej základnej školy v 

Lučenci za 1. polrok školského roka 2020/2021 

 

Vychádzajúc z Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov 

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

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré bolo vydané MŠVVaŠ SR dňa 09.12. 

2020, ďalej z Rozhodnutia ministra zo dňa 04.01.2021 a  na základe návrhov metodického 

združenia a predmetovej komisie a ich následnom prerokovaní a schválení pedagogickou radou 

školy dňa 12.01.2021 oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom nasledovné:  

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV SZŠ ZA 1. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021: 

 

1. Žiaci 1. ročníka SZŠ budú hodnotení slovne, tak, ako sa uvádza v dokumente 

„Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných 

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

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“, ktorý bol vydaný 09.12.2020 

MŠVVaŠ SR. V predmetoch Etická výchova a Náboženská výchova sa uvedie 

absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a vychádzajúc z Interného predpisu č. 1/2020 pre 

postup hodnotenia a klasifikácie žiakov SZŠ. Keďže predmety Hudobná výchova a 

Telesná a športová výchova boli podľa usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 30.09.2020 

vyučované prevažne teoretickou formou a tým nemohli byť plnohodnotne 

naplnené ciele predmetu, nebudú tieto predmety hodnotené známkou, ale sa pri 

nich uvedie absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a (schválené pedagogickou radou 

školy dňa 12. 01. 2021). 

 

2. Žiaci 2. až 4. ročníka SZŠ budú hodnotení podľa Interného predpisu č. 1/2020 pre 

postup hodnotenia a klasifikácie žiakov SZŠ. To znamená, že žiaci budú hodnotení 

známkou, okrem predmetov Etická výchova a Náboženská výchova, pri ktorých 

sa uvedie absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a. Keďže predmety Hudobná výchova 

a Telesná a športová výchova boli podľa usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 

30.09.2020 vyučované prevažne teoretickou formou a tým nemohli byť 

plnohodnotne naplnené ciele predmetu, nebudú tieto predmety hodnotené 

známkou, ale sa pri nich uvedie absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a (schválené 

pedagogickou radou školy dňa 12. 01. 2021). 

 

3. Žiaci 5. ročníka SZŠ budú hodnotení podľa Interného predpisu č. 1/2020 pre postup 

hodnotenia a klasifikácie žiakov SZŠ, to znamená známkou, okrem predmetov 

Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Technika a Telesná a športová výchova, pri 

ktorých sa uvedie absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a (schválené pedagogickou 



radou školy dňa 12.01. 2021) a predmetov Etická výchova a Náboženská výchova, 

pri ktorých sa uvedie absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a (podľa Interného predpisu 

č. 1/2020 pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov SZŠ). 

 

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2020/2021 sa bude konať dňa 26.01.2021. 

Výpis vysvedčenia odovzdá triedny učiteľ žiakom v posledný vyučovací deň 1. polroka 

školského roka, t. j. 29.01.2021 (v prípade prezenčnej výučby).  

 

 

V prípade, že priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné 

hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad, ak žiak nemá dostatočný 

počet známok),  takého žiaka možno vyskúšať do 31. marca 2021, pričom sa hodnotenie 

zaradí do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie 

za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis 

slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok (na 

základe Rozhodnutia ministra zo dňa 04.01.2021). 
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   PaedDr. Mária Pálešová 

          riaditeľka školy 

 


