
Gymnázium P. Horova Michalovce, Masarykova 1, 07179 Michalovce 
DODATOK KU KLASIFIKAČNÉMU PORIADKU 

 

Dodatok č. 1 k ON_18_2019 
(aktualizácia 05.05.2020) 

 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach 

v druhom polroku v školskom roku 2019/2020 počas dištančného vzdelávania. 
 

V súlade s Usmernením MŠVVAŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného 
učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 a v súlade 
s aktualizovaným usmernením zo dňa 20.4.2020 vydáva riaditeľka Gymnázia Pavla 
Horova dodatok ku klasifikačnému poriadku v tomto znení:  
 

I. Zásady hodnotenia  
 

I.1  Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej 

žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, 

ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať 

značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti 

žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

I.2   Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, 

možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného 

vyučovania v školách. Podkladmi na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov počas prerušenia vyučovania môžu byť: 

a) portfóliá žiackych prác 
b) projekty 
c) riešenia komplexných úloh 
d) tematické práce 
e) seminárne práce  
f) samostatné praktické práce 
g) plnenie dištančných úloh 
h) výsledky testov a písomných skúšok 
i) rozhovory so žiakmi na odborné témy 
j) sebahodnotenie žiaka 

 
II. Riaditeľka školy určuje po schválení pedagogickou radou zmenu klasifikácie 

tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované známkou, avšak podmienky v čase 
prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou 
realizáciou  (t.z. predmety – telesná a športová výchova, voliteľné semináre v 4. 
ročníku – okrem predmetov ekonomika, psychológia a dejiny umenia).  
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Klasifikačný poriadok ON_19_2019 v článkoch 12  a 13 sa mení nasledovne: 

čl. 12   Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb 

Výsledky v predmete telesná a športová výchova sa neklasifikujú známkou. Na 

vysvedčení sa uvádza „absolvoval/-a“. Podmienkou pre absolvovanie predmetu v 

podmienkach dištančného vzdelávania je zodpovedné plnenie dištančných úloh 

a úspešné vypracovanie jedného zadania za polrok podľa pokynov vyučujúceho. 

čl. 13   Hodnotenie a klasifikácia voliteľných  a nepovinných predmetov  

Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) voa 4. ročníku okrem predmetov 
ekonomika, psychológia a dejiny umenia sa neklasifikujú známkou. Na 
vysvedčení sa uvádza „absolvoval/-a“. Podmienkou pre absolvovanie v podmienkach 
dištančného vzdelávania je získanie minimálne troch známok z predmetu v rámci 
klasifikačného obdobia podľa klasifikačného poriadku do  konca februára 2020 a počas 
obdobia prerušenia vyučovania podľa bodu I.2 

 

III. Postup do vyššieho ročníka  
 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený 
stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. 
nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.  

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred 
postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo 
subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli 
neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie 
je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 
31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku 
nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu 
absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

  

 

             

                                                                              

      Mgr. Katarína Olšavová 

       riaditeľka školy 


