
 

 

Spôsob klasifikácie a hodnotenia žiakov v 2. polroku školského roka 2019/2020,  

v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 

 

 

Vážení rodičia,  

 

dňa 27. apríla 2020 zasadla (online) Pedagogická rada pri ZŠ Podsadek 140 v Starej Ľubovni za účelom rozhodnúť, ako bude  

realizované koncoročné hodnotenie žiakov ZŠ Podsadek, vychádzajúc z usmernenia na hodnotenie žiakov základnej školy v čase  

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva,  

vedy, výskumu a športu. 

 

Pedagogická rada na základe hlasovania elektronickou formou (per rollam) rozhodla, že v druhom polroku školského roku  

2019/2020 bude klasifikácia a hodnotenie žiakov prebiehať spôsobom uvedeným v tabuľkách nižšie. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 27.04.2020                                                                                Mgr. Slavomíra Gribová 

                      poverená riadením 

 

 



Koncoročné hodnotenie predmetov v šk. roku 2019/2020 - triedy základnej školy 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Anglický 
jazyk 

   absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

 Ruský 
jazyk 

       absolvoval absolvoval absolvoval 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

Matematika slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Informatika 
 

   absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval  

Človek a 
príroda 

Prvouka slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

       

 Prírodoveda     slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

     

 Vlastiveda    slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

     

 Fyzika       slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Chémia        slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Biológia      slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis      slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Geografia      slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Občianska 
náuka 

      slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

Človek a 
hodnoty 

Náboženská 
výchova 

 slovné 
hodnotenie 

absolvoval absolvoval absolvoval  absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 



Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

slovné 
hodnotenie 

  absolvoval absolvoval      

 Technika 
 

     absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval  

Umenie a 
kultúra 

Výtvarná 
výchova 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

 Hudobná 
výchova 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval  

Zdravie a 
pohyb 

Telesná 
výchova 

slovné 
hodnotenie 

         

 Telesná 
a športová 
výchova 

 slovné 
hodnotenie 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koncoročné hodnotenie predmetov v šk. roku 2019/2020 – špeciálne triedy A variant 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

Matematika slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Informatika 
 

    absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

Človek a 
príroda 

Vecné 
učenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

      

 Fyzika       slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Chémia         slovné 
hodnotenie 

 Biológia       slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda    slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

   

 Dejepis 
 

      slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Geografia       slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Občianska 
náuka 

      slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

Človek a 
hodnoty 

Náboženská 
výchova 

    absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

Človek a svet  Pracovné 
vyučovanie 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

Umenie a 
kultúra 

Výtvarná 
výchova 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 



 
 
 

Hudobná 
výchova 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koncoročné hodnotenie predmetov v šk. roku 2019/2020 – špeciálne triedy B variant 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 
 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností  

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

   

Príroda a 
spoločnosť 

Vecné učenie slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

Matematika slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

 Informatika 
 

      absolvoval absolvoval absolvoval 

Človek a 
hodnoty 

Náboženská 
výchova 

    absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

Umenie a 
kultúra 

Výtvarná 
výchova 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

 Hudobná 
výchova 
 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval absolvoval 


