
Schválený návrh 

 

Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina 

Gymnázium Kráľovnej pokoja 

 
Pedagogická rada školy prerokovala elektronicky dňa 15. 12. 2020 spôsob aplikácie Usmernenia 
ministerstva školstva zo dňa 9. 12. 2020 k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov 
stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 pre potreby našej školy s nasledovným 
výsledkom: 

 

Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov 

Gymnázia Kráľovnej pokoja Žilina 

za prvý polrok školského roka 2020/2021 

 

     1.Hodnotenie žiakov stredných škôl na konci prvého polroka 
Podľa § 55 ods. 1 v spojení s § 55 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „školský zákon“) hodnotíme žiakov školy za prvý polrok v rámci záverečného 

hodnotenia klasifikáciou. 

Prospech žiaka sa vo výpise hodnotenia za prvý polrok školského roka vo vyučovacích 

predmetoch hodnotených klasifikáciou vyjadruje stupňami klasifikácie: 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chválitebný 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatočný, 

e) 5 – nedostatočný. 

 

Podľa § 56 ods. 1 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne 

v prvom polroku, žiak  sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí  na jeho vyskúšanie 

a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť 

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.“ 

 

Podľa § 56 ods. 4 a ods. 5 písm. b) školského zákona „Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, 

ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Termín opravných skúšok určí 

riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý 

polrok.“ 

          2.Kritériá hodnotenia žiakov v stredných školách 
          2.1Prezenčné vzdelávanie žiakov 

 škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov podľa prvého bodu tohto 

usmernenia, 

 ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k 

hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať a 

hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, postupuje sa pri hodnotení žiaka podľa 

§ 56 ods. 1 školského zákona. 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/Usmernenie%201.%20polrok_1%20S%C5%A0.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/Usmernenie%201.%20polrok_1%20S%C5%A0.pdf


 

         2.2Dištančné vzdelávanie žiakov 
 škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov podľa prvého bodu tohto 

usmernenia, 

 ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k 

hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať 

a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, postupuje sa pri hodnotení žiaka 

podľa § 56 ods. 1 školského zákona, 

 ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo 

subjektívnych  príčin, napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom 

vzdelávaní bez ospravedlnenia a 

a) jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok, 

b) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení 

požiadaviek a  

c) zlepšenie nenastalo, 

žiak je klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný. 

 

3.Doklad o vzdelaní 
Podľa § 55 ods. 10 školského zákona 

„V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi 

strednej školy výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie 

je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého 

žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“ 

Výpis klasifikácie prospechu a správania sa vydáva na listine bez štátneho znaku a bez 

vodotlače vo formáte vzoru dostupnom v školskom informačnom systéme (aSc Agenda alebo 

e-Tlačivá), podpísaný triednym učiteľom. 

 

Pri hodnotení žiakov s ŠVVP budeme vychádzať z platnej legislatívy, z najnovších usmernení 

Ministerstva školstva, z odporúčaní popísaných v IVVP a tiež v správach z vyšetrení 

z pedagogických centier. 

 

Prítomní: členovia pg. rady pri Gymnáziu Kráľovnej pokoja podľa prezenčnej listiny 

 
V Žiline 15. 12. 2020 

 
Zapísala: Mgr. Mária Straňanková 

Overila: Mgr. Miroslava Klučiariková 

 


