
Vážení rodičia a žiaci,  

zverejňujeme nové informácie 

Všetkým sa Vám chceme opäť poďakovať za to ako spoločne túto situáciu zvládame a 
prispôsobujeme sa jej. 

V primárnom vzdelávaní prebieha online vyučovanie cez skype, zoom takmer vo všetkých 

triedach. Pevne veríme, že sa postupne zapoja aj ďalšie triedy. Okrem online vyučovania 

pedagógovia zadávajú úlohy a témy, prezentácie a iné formy vzdelávania cez edupage.   
Hodnotenie a klasifikácia ku koncu školského roka 
Pripomíname, že žiaci, ktorí sa aktívne nezapájajú do nejakej formy vyučovania, môžu byť ku 

koncu školského roka hodnotení neabsolvoval a teda budú musieť absolvovať komisionálne 

preskúšanie. 
Prijímacie pohovory: pre 5., 8. a 9. ročník: 
 Prihlášky na školy boli poslané. Ak budeme mať akékoľvek informácie o prijímacích 

pohovoroch – ako, kedy prebehnú, budeme Vás o tom informovať. Môže sa stať aj to, že Vás 

priamo oslovia Vami vybrané stredné školy.  
Poplatok ŠKD pre žiakov, ktorí ho navštevovali je potrebné mať uhradený za všetky mesiace 

od septembra do marca (vrátane).  Žiadame Vás o doplatenie marcového poplatku. Preplatky 

tým, ktorí uhradili aj apríl až jún, sa budú realizovať na základe pokynu MČ BA Ružinov. 

Ak by ste potrebovali si niečo v škole vyzdvihnúť, prosím kontaktujte školu e-mailom a po 

dohode Vám bude vstup sprístupnený v pracovné dni   od 9:00 do 12:00 hod.  

Nezabudnite sledovať aj našu webovú stránku školy, kde aktualizujeme vždy najnovšie 

informácie a 

oznamy.                                                                                                                                          

                                             

 

Hodnotenie a klasifikácia v školskom roku 2019/2020 

Vážení rodičia, 

radi by sme Vás oboznámili s postupom pri hodnotení a klasifikácii žiakov do konca 

školského roku: 

Dištančné – online vyučovanie sa začalo od 10. marca 2020 a trvá aj naďalej. 

Online vyučovanie prebieha podľa možností a organizačných či technických možností cez 

skype, zoom, a všetky úlohy, témy a zadania sa posielajú aj cez edupage, kde má každá 

trieda/predmet/učiteľ uverejnené nielen čo sa preberalo, ale aj čo sú žiaci povinní učiteľovi 

odovzdať alebo poslať. 

 Máme aj takých žiakov, ktorí sa nijakým spôsobom do vyučovania nezapájajú, nezapojili, tak 

v takom prípade budeme musieť prijať ďalšie opatrenia a takíto žiaci budú musieť absolvovať 

komisionálne preskúšanie na postup do ďalšieho ročníka. 

Na najbližšej porade pedagógov prijmeme opatrenia, ktoré povedú k úprave dištančného 

vyučovania. Prijaté opatrenia sa budú opierať o vyjadrenia Ministerstva školstva a ŠPÚ. 

Keďže je známkovanie ako také zrušené a spôsob hodnotenia a klasifikácie si školy nastavujú 

sami, pravdepodobne pripravíme dodatok k školskému vzdelávaciemu programu, v ktorom sa 



budú všetky predmety, ktoré sa online vyučujú hodnotiť iba slovom absolvoval/neabsolvoval. 

 Pokiaľ sa aj na MŠSR alebo ŠPÚ situácia zmení a dostaneme presné inštrukcie ako by malo 

hodnotenie vyzerať, určite sa tomu prispôsobíme a budeme Vás o tom informovať. 

Aj napriek tomu, že sa neznámkuje, priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej 

spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, 

pomenovať žiakom chyby, navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má 

mať značne individuálny charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a 

prihliadať na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť. 

 Žiaci nebudú hodnotení na základe testov a písomných skúšok. Nebudú sa realizovať ani 

predpísané kontrolné písomné práce. 

Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budeme zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka. K 

zadávaniu úloh pristupujeme s maximálnou mierou empatie. V rodinách môže dochádzať k 

rýchlym a nepríjemným zmenám (strata zamestnania, nedostatočné technické zabezpečenie na 

výučbu, strata sociálnych kontaktov). Všetko berieme do úvahy. 

V čase mimoriadnej situácie žiak nemôže opakovať ročník. V prípade neuspokojivých 

výsledkov bude žiak preskúšaný po obnove riadneho vyučovania  pred komisiou a tá následne 

rozhodne o pokračovaní v štúdiu. Jedná sa predovšetkým o žiakov, ktorí sa žiadnym 

spôsobom nezapájajú do online vyučovania, ale napríklad na svojich FB alebo iných 

sociálnych sieťach aktivitu vyvíjajú a teda sa nemôžu vyhovárať na nedostupnosť internetu.  

 

Veľa zdravia a trpezlivosti Vám praje PaedDr. Antonia Snehotová,  
riaditeľka školy a celý kolektív školy. 

 


