Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Pokyn k hodnoteniu a klasifikácii žiakov

Zásady
hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie a
neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikovane, avšak podmienky v čase
prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.
Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:
● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych
podmienok na domácu prípravu a dištančne vzdelávanie,
● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
Zásady hodnotenia
1. V čase mimoriadnej situácie nebude hodnotenie a klasifikácia žiaka našej školy znížené len na
základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.
Za objektívne príčiny považujeme technické podmienky zabraňujúce online učeniu sa žiaka a
zdravotné problémy žiaka. Triedny učiteľ žiaka musí byť o objektívnych príčinách bezodkladne
informovaný zákonným zástupcom žiaka, o čom následne upovedomí všetkých vyučujúcich žiaka.
2. Vyučujúci budú žiakom na odoslané úlohy poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, pomenujú
žiakom chyby, ktoré urobili a navrhnú im postup pri ich odstraňovaní. Pri vyučovaní sa žiakovi
poskytuje okamžitá spätná väzba ústne alebo písomne.
3. Žiaci budú v druhom polroku školského roka priebežne hodnotení a klasifikovaní známkami,
okrem nasledovných predmetov, ktoré budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval
4 – ročné študijné odbory:
6341 M škola podnikania
I. ročník
Absolvoval: Geografia
Občianska náuka
Telesná a športová výchova
Spoločenská etika a estetika
Hospodárske výpočty a štatistika
Aplikovaná informatika
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme
II. ročník
Absolvoval: Geografia
Občianska náuka
Telesná a športová výchova
Hospodárske výpočty a štatistika
Aplikovaná informatika
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme

Cvičenia z účtovníctva
Jazyková obchodná príprava z ANJ
3693 K technik energetických zariadení budov
I.- IV. ročník
Absolvoval: Občianska náuka 1.až 3.roč.
Telesná a športová výchova 1.-4-roč.
Výpočtová technika v odbore – 3.roč.
2682 K mechanik počítačových sietí
I. – IV. ročník
Absolvoval: Občianska náuka 1.až 3.roč.
Telesná a športová výchova 1.-4-roč
IV. ročník
Absolvoval:

Úvod do sveta práce

2697 K mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
I. – II. ročník
Absolvoval: Občianska náuka
Telesná a športová výchova
3 – ročné učebné odbory:
2464 H strojný mechanik
I., II. a III. ročník
Absolvoval: Občianska náuka I. roč.
Telesná a športová výchova
Úvod do sveta práce III. roč.
Odborný výcvik I. a II. roč.
2683 H 17 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
I. – II. ročník
Absolvoval: Občianska náuka
Telesná a športová výchova
Odborný výcvik
3355 H stolár
I., II. a III. ročník
Absolvoval: Občianska náuka I. roč.
Úvod do sveta práce III. roč.
Telesná a športová výchova
Úvod do sveta práce III. roč.
Odborný výcvik I. a II. roč.

3661 H murár
I. ročník
Absolvoval: Občianska náuka I. roč.
Telesná a športová výchova I. roč.
Odborný výcvik
3678 H inštalatér
I. a II. ročník
Absolvoval: Občianska náuka I. roč.
Telesná a športová výchova
Odborný výcvik
6475 H technicko-administratívny pracovník
I. ročník
Absolvoval: Občianska náuka
Telesná a športová výchova
Spoločenská komunikácia
III. ročník
Absolvoval:

Úvod do sveta práce
Telesná a športová výchova
Spoločenská komunikácia

2 – ročné učebné odbory:
2478 F strojárska výroba
I. a II. roč.
Absolvoval: Občianska náuka I. a II. roč.
Telesná a športová výchova I. a II. roč.
Administratívne práce I. roč.
Odborný výcvik I. roč.
3686 F stavebná výroba
I. a II. ročník
Absolvoval: Občianska náuka I. a II. roč.
Telesná a športová výchova I.-II. roč.
Odborný výcvik I. roč.
Denné nadstavbové štúdium
2414 L 01 strojárstvo
II. ročník
Absolvoval: Telesná a športová výchova
Grafické informačné systémy
6403 L podnikanie v remeslách a službách
II. ročník
Absolvoval: Telesná a športová výchova
Podnikateľská komunikácia
Daňovníctvo

Externé nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
I. ročník
Absolvoval: Občianska náuka
Spoločenská komunikácia
Externé skrátené štúdium
I. ročník
Absolvoval: Odborný výcvik
4. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do
09 .03. 2020 a počas prerušeného vyučovania v školách učitelia získavajú známky zo samostatných
písomných žiackych prác, ústnym skúšaním cez zoom, skype, príp. iné formy online prenosu, z
projektov, z vypracovaných dištančných úloh, komplexných úloh, z opakovacích online cvičení a
pod. Hodnotená bude aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh takým istým spôsobom ako
pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu,
kladieme dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie.
5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa vyučujúcim odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie
žiaka.
6. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce,
vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
7. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať najmenej dva
týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden
týždeň.
8. 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 9 a 10.
9. 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.
10. 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.

Celkové hodnotenie maturitných skúšok
1.

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia
vysvedčenia z posledného ročníka je 7.máj 2020.

2.

Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr
30. júna 2020.

3.

V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

4.

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok
z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa
započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch
ročníkov.

5.

Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa
započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

6.

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú
dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej
maturitnej komisie do 11.mája 2020.

7.

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakov alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého
žiaka do 12. mája 2020.

8.

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj
nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná
škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný
zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky .

9.

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z
niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej
škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.

10. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí
nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 9 alebo neboli administratívne hodnotení.
11. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku za školský rok 2018/2019 z externej časti maturitnej
skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
12. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa
bodu 8.

Celkové hodnotenie záverečných skúšok
13. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia
vysvedčenia z posledného ročníka je 7.máj 2020.
14. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola vysvedčením o záverečnej skúške
najneskôr 30. júna 2020.
15. V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách, záverečná skúška vykonáva
administratívne.
16. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok
zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné
známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

17. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa
započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky
18. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej
skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej
komisie do 29. mája 2020.

Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované v Pedagogickej
rade dňa 30. 04. 2020 hlasovaním per rollam.
Účinnosť tohto príkazného listu je od 30.04.2020.
Ing. Ľubomír Kovaľ
riaditeľ SOŠTaR

