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Interný pokyn na hodnotenie žiakov Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava
v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku
2019/2020 je spracovaný v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 06. 04. 2020 na
hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej
situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

I. Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:
zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním
individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
●

II. Zásady hodnotenia
1. Žiak sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách
zúčastňuje vyučovania v čase podľa rozvrhu hodín a v stanovenom termíne odovzdáva
vypracované zadania. Ak mu v tom bránia objektívne príčiny, nebude hodnotenie
a klasifikácia žiaka znížené na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu
a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.
Za objektívne príčiny považujeme:
a) technické podmienky zabraňujúce samoštúdiu žiaka prostredníctvom
elektronickej komunikácie s učiteľom,
b) zdravotné problémy žiaka.
Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak bezodkladne o týchto objektívnych príčinách
informuje triedneho učiteľa, ktorý túto skutočnosť oznámi všetkým vyučujúcim
žiaka.
2. Ak žiak nereaguje vyučujúcemu na zadané úlohy, musí vyučujúci kontaktovať triedneho
učiteľa. Ten následne kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a v prípade plnoletosti
samotného žiaka.
3. Priebežné hodnotenie žiaka počas učenia sa, bude učiteľ realizovať prostredníctvom
konštruktívnej spätnej väzby. Vo vypracovaných úlohách učiteľ pomenuje chyby, ktoré
urobil žiak a navrhne postup, ako ich odstrániť.
4. Žiak bude v druhom polroku školského roka v priebežnom a záverečnom
hodnotení klasifikovaný známkami, okrem predmetov Odborná prax, Náboženská
výchova a Etická výchova. V týchto predmetoch sa na vysvedčení a v katalógovom liste
namiesto klasifikačného stupňa uvedie slovo absolvoval/neabsolvoval na základe
odovzdania žiakom vypracovaných úloh.
5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci kladie dôraz na sústavnú aktivitu
žiaka, vyučujúcim sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka a osobitosti, možnosti
a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka počas prerušeného vyučovania.
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III. Získavanie podkladov na hodnotenie
1. Počas prerušenia vyučovania v škole sa samoštúdium žiaka realizuje prostredníctvom
elektronickej komunikácie s učiteľom, a to prioritne prostredníctvom edukačného
portálu EduPage. Ďalšími formami sú: mailová komunikácia, využitie sociálnych sietí,
využívanie prístupných edukačných portálov a elektronických nástrojov na komunikáciu.
2. Učiteľ zadáva žiakom úlohy z jednotlivých predmetov podľa platného rozvrhu hodín
v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na
preštudovanie/vypracovanie (na vypracovanie úlohy stanoví žiakom čas minimálne 2
dni):
a) nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie),
b) úlohy na precvičenie učiva (napr. pracovné listy, cvičenia, komplexné úlohy),
c) zadania na overenie pochopenia učiva (napr. testy),
d) projekty a tematické úlohy na samostatnú prácu.
3. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného
vyučovania získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác spracovaných žiakmi počas
domácej prípravy a z elektronickej komunikácie so žiakmi s prihliadnutím na
individuálne podmienky každého žiaka. Podmienky hodnotenia učiteľ oznámi žiakom
vopred, t. z. už pri zadaní úlohy.
4. Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe on-line testov a písomných skúšok.
5. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné
písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu školského vzdelávacieho
programu.
6. Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať najmenej dva
týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia
najmenej jeden týždeň.
7. V čase mimoriadnej situácie elektronickou komunikáciou predsedovia predmetových
komisií a sekcií zabezpečia koordináciu a súčinnosť všetkých členov metodického
útvaru pri priebehu výučby a hodnotení žiakov.
IV. Pedagogická rada
1. Hodnotiaca pedagogická rada sa v priebehu prerušeného vyučovania nebude konať.
2. Ak termín klasifikačnej pedagogickej rady pripadne na obdobie prerušeného vyučovania,
náhradný termín klasifikačnej pedagogickej rady bude najneskôr do dvoch týždňov od
obnovenia vyučovania. V prípade, že sa vyučovanie neobnoví do 15. 06. 2020,
riaditeľka školy zabezpečí konanie pedagogickej rady elektronicky (napr. per rollam)
tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.
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V. Postup do vyššieho ročníka
1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený
stupňom prospechu nedostatočný, 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 alebo do 31. 08. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali stupeň prospechu
nedostatočný z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať
komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020.

Interný pokyn na hodnotenie žiakov Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava
v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku
2019/2020 bol prerokovaný elektronicky v Pedagogickej rade dňa 16. 04. 2020.

Rožňava 20. 04. 2020
Ing. Daniela Žiaková, v. r.
riaditeľka školy

