
Vážení rodičia, milí žiaci! 

Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí dňa 
25.1.2021 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy Janka 
Jesenského v Jesenskom, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto 
závere:  

Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované k 31.01. 2021 
formou výpisu známok a doručením tohto výpisu  v papierovej podobe zákonným 
zástupcom žiaka až po otvorení školy a nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie. Na 
základe písomnej žiadosti rodiča je možné vydať vysvedčenie aj na oficiálnom tlačive. 

Termín klasifikácie  sa bude predlžovať individuálne tým žiakom, ktorí mali vážne 
problémy, (zdravotné, alebo nemali možnosť akéhokoľvek pripojenia a komunikácie 
s učiteľmi) a nemohli sa zúčastňovať vzdelávania, najneskôr do 31.3. 2021. 

Prvý ročník ZŠ – slovné hodnotenie v predmetoch: slovenský jazyk, matematika, prvouka, 
anglický jazyk. Slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval – predmety: etická 
výchova/náboženská výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná 
výchova, informatika. 

 ANJ v 1. a 2. ročníku, výchovné predmety na prvom stupni  HUV,VÝV TSV, PvC, ETV, 
NBV a  INF  nebudú hodnotené známkou, ale slovom –absolvoval-. 

Výchovné predmety na druhom stupni – HUV, VÝV, TSV, NBV a ETV a TCH nebudú 
hodnotené známkou, ale slovom – absolvoval-. 

Žiaci špeciálnej triedy prvého stupňa budú hodnotení slovom – absolvoval- z predmetov: 
HUV, VYV, TSV. 

Žiaci špeciálnej triedy  druhého stupňa budú hodnotení slovom – absolvoval – v predmetoch 
ETV/NBV, INF. 

Informáciu o polročnej klasifikácii nájdete  na Edupage. 

Podklady ku klasifikácii a spôsoby priebežného a polročného hodnotenia pedagógovia 
získavali tak, ako je odporúčané v usmernení 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 zo dňa 9. decembra 
2020: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-
hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/ 
 
     Do hodnotenia žiakov ročníkov 5. - 9. - budú zahrnuté všetky známky, získané počas 
prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ sú 
komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, testy, pochvaly a napomenutia za 
prácu na hodinách, sebahodnotenie,...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez  Edupage, 
Messenger, alebo priamym zápisom známky do žiackej knižky sú aj zákonní zástupcovia 
žiaka. 
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