
Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava 

 

Vážení rodičia, 

 

dovoľte, aby sme Vás oboznámili s kritériami ZŠ Dudova 2, Bratislava, ktoré musí Vaše 

dieťa splniť, aby úspešne ukončilo v čase mimoriadnej situácie, z dôvodu prerušenia 

vyučovania, školský rok 2019/2020. Tieto kritériá boli vypracované v súlade so zmenou 

v hodnotení žiakov základných škôl a boli prerokované v pedagogickej rade. 

Žiak bude za II. polrok celkovo hodnotený slovom „prospel“, ak vo všetkých 

hodnotených predmetoch splní kritériá hodnotenia určené školou. 

Žiak bude za II. polrok celkovo hodnotený slovom „neprospel“, ak z niektorého 

hodnoteného predmetu aj po preskúšaní nesplní kritériá hodnotenia tohto predmetu určené 

školou. Preskúšanie bude možné najneskôr do 31.08.2020. 

 

Úprava kritérií hodnotenia je v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, 

vlastiveda, prírodoveda, prvouka, biológia, dejepis, fyzika, geografia, chémia a občianska 

náuka sa vzťahuje na obdobie druhého polroka školského roku 2019/2020 vzhľadom 

k mimoriadnej situácii, spôsobenej prerušením vyučovania. 

V záverečnom hodnotení žiakov sa nebudú klasifikovať predmety (okrem náboženskej a etickej 

výchovy) na 1. stupni VV, HV, PV, TŠV, I, na druhom stupni VV, HV,TŠV, Envir. výchova,  

Výchova umením, Technika, 2. cudzí jazyk v 7. ročníku (vysvetlivky: VV – výtvarná výchova, 

HV – hudobná výchova, PV – pracovné vyučovanie, TŠV – telesná a športová výchova). 

 

Kritériá na hodnotenie žiaka v 2. polroku šk. roka 2019/20: 

• aktívna účasť na aktivitách vyučovania na diaľku a známky získané do 09.03.2020, 

• kvalita odovzdaných domácich úloh, online cvičení, samostatných prác a projektov 

počas mimoriadnej situácie a dodržiavanie termínov ich odovzdania, 

• v prípade výrazného zlepšenia kvality odovzdaných prác počas mimoriadnej situácie sa 

zohľadňuje aj známka na polročnom vysvedčení, 

• aktívna účasť na on-line hodinách, ak sa konali a s ohľadom na možnosti žiaka, 

• žiak bude hodnotený v danom predmete ak jeho celková úspešnosť dosahuje minimálne 

25%. 

• žiak prospel, ak jeho úspešnosť v každom predmete hodnotenom známkou alebo 

slovným komentárom je minimálne 25%. 

 

Možnosti splnenia kritérií pre žiakov, ktorí z rôznych dôvodov neplnili úlohy, 

nespolupracovali počas prerušenia vyučovania: 

a) žiak, ktorý priebežne dosahuje v niektorom hodnotenom predmete aktívnu účasť na 

vyučovaní menej ako 25% si musí, aby bol celkovo hodnotený slovom „prospel“, splniť 

kritériá hodnotených predmetov náhradným spôsobom, ktorý mu určí príslušný vyučujúci, 

napr. vypracovaním projektov, aktívnym plnením úloh, praktickými cvičeniami, a pod., 

b) v prípade, že žiak nebude plniť kritérium podľa bodu 1, môže si dopracovať, po 

dohode  s vyučujúcim, doteraz nevypracované úlohy a testy.  

 

 

Mgr. Hana Závodná 

   riaditeľka školy 


