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ROZHODNUTIE 

Na základe “Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a 
praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v 
školách v školskom roku 2019/2020” vydaným Ministerstvom školstva vedy výskumu a 
športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) dňa 20.4.2020, po prerokovaní v Pedagogickej rade 
Súkromnej spojenej školy - European English School (ďalej len SSŠ-EES), Solivarská 28, 
080 05 Prešov, org. zložke Súkromné gymnázium dňa 21.4.2020, v zmysle čl. 8 vyššie 
uvedeného usmernenia, 


r o z h o d o l  


riaditeľ SSŠ-EES o spôsobe hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie v 
organizačnej zložke Súkromné gymnázium vydaním dokumentu: 


Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie, 
1

ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a po nadobudnutí účinnosti sa stane prílohou 
Školského vzdelávacieho programu.


PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r. 
riaditeľ SSŠ-EES


 V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy 1

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020” vydaným Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR dňa 20.4.2020 - 
mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v 
prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. 
pred 30. 6. 2020.

http://www.sukromnaskola.sk
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Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase 
mimoriadnej situácie 
pre Súkromné gymnázium


org. zložka Súkromnej spojenej školy European English School


Koncipovanie “Pravidiel vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie” je motivované snahou zabezpečiť 
spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka, rešpektovaním jeho individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné 
vzdelávanie, s cieľom sústrediť pozornosť na poskytovanie adresnej, motivačnej a konštruktívnej slovnej spätnej väzby, a pre 

zabezpečenie alternatívnej plnohodnotnej dištančnej edukácie. 

I. oddiel

Všeobecné podmienky vyučovania v čase mimoriadnej situácie


1. Každý žiak, resp. jeho zákonný zástupca je povinný komunikovať s vyučujúcim a s 
triednym učiteľom za účelom zistenia reálnych technických a subjektívnych možností 
realizácie online vzdelávania prostredníctvom internetového pripojenia.


2. Triedny učiteľ koordinuje online vzdelávanie vo svojej triede (svojich žiakov), zisťuje 
stav technického vybavenia žiakov a možnosti pripojenia k internetu, komunikuje so 
zákonnými zástupcami žiakov a so žiakmi samotnými, zbiera informácie a posúva ich 
vyučujúcim, resp. vedeniu školy. 


3. V prípade, že žiak nemá potrebné technické zabezpečenie (internetové pripojenie, 
notebook, softvérové problémy, a pod.), kontaktujte svojho triedneho učiteľa za 
účelom vyriešenia technických nedostatkov alebo ospravedlnenia z vyučovania (napr.: 
nefunkčné pripojenie do internetovej siete). 


4. Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia nedisponujú technickým vybavením potrebným pre 
elektronickú formu vyučovania (internet) budú ospravedlnení po písomnom 
ospravedlnení zákonného zástupcu (e-mailom, resp. prostredníctvom EduPage) 
triednemu učiteľovi.


5. Každý vyučujúci je povinný informovať žiakov, resp. zákonných zástupcov žiakov o 
forme vyučovacej hodiny a ostatných náležitostiach prostredníctvom EduPage, tak, 
aby poskytované informácie boli zrejmé, zorzumiteľné identifikovateľné a materiály 
voľne dostupné (Napr.: SLJ online vyučovacia hodina - všetky materiály nájdete na 
Microsoft Teams v skupine SLJ-7A)


6. Každý žiak, resp. zákonný zástupca žiaka je povinný denne sledovať internetovú 
žiacku knižku (EduPage) a plniť pokyny vyučujúcich, zadávaných prostredníctvom 
EduPage a emailom.


7. Za účelom zefektívnenia online vyučovania zriadila škola všetkým žiakom a učiteľom 
kontá (meno.priezvisko@elbaci.sk) na platforme Microsoft Office 365, ktoré 
odporúčame využívať. Týmto zároveň nie je obmedzená možnosť využívania 
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akýchkoľvek iných dostupných a bezpečných foriem online výučby na iných 
platformách.


8. Vyučujúci vyučujú online podľa platného rozvrhu. Zadávajú žiakom úlohy tak, aby ich 
spracovanie nepredpokladalo väčšie zaťaženie ako súčet počtu vyučovacích hodín v 
týždni zodpovedajúci týždňovej hodinovej dotácii predmetu. V kompetencii 
vyučujúceho je presunúť online vyučovaciu hodinu na iný, výhodnejší čas, pokiaľ tým 
nenaruší vyučovaciu hodinu iného predmetu. O takomto presune je potrebné včas 
informovať prostredníctvom EduPage. Rozsah učiva konzultujú vyučujúci individuálne, 
alebo na spoločných video-poradách predmetových komisií a pod. 


9. Každý vyučujúci je povinný viesť evidenciu účasti žiakov na online vyučovacích 
hodinách, resp. plnenie žiackych povinností z vyučovacích hodín a priebežne tento 
stav vyhodnocovať.


10. Žiak, resp. zákonný zástupca žiaka je povinný informovať triedneho učiteľa o 
dôvodoch neúčasti žiaka na online vyučovaní, resp. neplnenia si žiackych školských 
povinností zadávaných prostredníctvom EduPage a dôvodne ospravedlniť všetko 
zameškané.


11. Žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, má možnosť kontaktovať triedneho učiteľa, resp. 
ktoréhokoľvek učiteľa prostredníctvom e-mailu (meno.priezvisko@elbaci.sk), resp. 
prostredníctvom EduPage za účelom poradenstva a konzultácii v akejkoľvek oblasti 
súvisiacej so vzdelávacím procesom.


II. oddiel

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie


12. Vo všetkých ročníkoch sa priebežné i záverečné hodnotenie realizuje formou 
klasifikácie známkami. Priebežné hodnotenie známkami môže byť doplnené o slovné 
hodnotnie. Doplnkové priebežné slovné hodnotenie má individualizovaný, motivačný 
charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti žiaka a poskytuje konštruktívnu spätnú 
väzbu, vyzdvihuje kladné stránky činnosti žiaka a pomenúva chyby, pričom navrhuje 
efektívny postup ich odstraňovania.


13. V druhom polroku školského roku 2019/2020 nebudú klasifikované známkami 
nasledovné vyučovacie predmety:

• Telesná a športová výchova + bedminton

• Etická výchova

• Náboženská výchova


14. Pri hodnotení žiakov budú vyučujúci prihliadať aj na skutočnosť, či a v akom termíne 
odovzdávajú práce. V prípade neodôvodného a neospravedlneného meškania 
odovzdávania žiackych prác úloh, projektov a zadaní má vyučujúci právo premietnuť 
túto skutočnosť do hodnotenia žiaka. 


15. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné 
písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho 
programu.
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16. Včase mimoriadnej situácie definitívnu verziu ročníkových prác žiakov 4. ročníka je 
potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF kozultantovi ročníkovej 
práce a koordinátorke ročníkových prác najneskôr v deň 15.5.2020.


17. V čase mimoriadnej situácie pred postupom do vyššieho ročníka je možné 
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 škole alebo do 
31.8.2020. Návrh na preskúšanie žiaka predkladá pedagogická rada školy riaditeľovi 
školy.


18. V čase mimoriadnej situácie 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.


19. Klasifikácia maturantov sa vykoná podľa oobitného usmernenia MŠVVaŠ SR.


20. Pri záverečnej klasifikácii žiakov budú vyučujúci prihliadať na: 

• Školský poriadok SSŠ-EES. 

• Usmernenie ministra školstva. 

• Technické možnosti žiakov a spôsob ich komunikácie s vyučujúcimi. 

• výstupy žiakov z online vzdelávania. 

• Klasifikáciu z februára a marca 2020, počas ktorého prebiehalo riadne vyučovanie. 


Prerokované v pedagogickej rade SSŠ-EES dňa 21.4.2020.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2020.


PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r. 
riaditeľ SSŠ-EES



