
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 

Ul. M. HATTALU 2149, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 
 

HODNOTENIE ŽIAKOV STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V DOLNOM KUBÍNE   
počas prerušenia vyučovania v škole v čase mimoriadnej situácie šírenia ochorenia COVID-19.  

(Spracované podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
v období od 16. 3. 2020 až do 30. 6. 2020 resp. do odvolania). 

 

Učitelia Strednej zdravotníckej školy hodnotia žiakov na základe princípov: 
 

● rešpektovanie individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 
● poskytovanie aktívnej slovnej spätnej väzby, 
● akceptujú jedinečnosť a možnosti podmienok na vzdelávanie. 

 

Zásady hodnotenia: 
1. Hodnotenie a klasifikácia nemôže byť zhoršené na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a 

dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.  
2. Do hodnotenia 2. polroka sa bude prihliadať na známky z 1. polroka a budú sa brať do úvahy 

predovšetkým známky získané pred mimoriadnou situáciou. 
3. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. 

Má motivačný charakter, aby sa z chýb vedeli žiaci poučiť a vedeli nájsť správne riešenia.  
4. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa akceptujú možnosti a individuálne podmienky na domácu 

prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 
5. V záverečnom hodnotení budú všetky predmety klasifikované. Témy z učebných plánov, ktoré nie je 

možné učiť dištančnou formou sa odučia začiatkom nového školského roka a sú nahradené teoretickými 
témami z vyššieho ročníka.  

6. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa zohľadní aj sebahodnotenie žiaka. 
 

Získavanie podkladov na hodnotenie 
1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ najmä z portfólií žiackych 

prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi sú: projekty, referáty, testy, písomné skúšky, ústne odpovede, 
domáce úlohy a iné s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

2. Ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce vyplývajúce z výkonového štandardu 
štátneho vzdelávacieho programu. 

3. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje minimálne dva týždne od 
nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň. 

 

Pedagogická rada: 
1. Hodnotiaca  ¾ pedagogická rada sa nekoná. 
2. Náhradný termín klasifikačnej pedagogickej rady bude do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v 

školách. V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej 
rady napr. per rollam tak, aby žiaci dostali vysvedčenie v riadnom termíne. 

 

Postup do vyššieho ročníka 
1. Žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný.  

Okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3. 
2. Vo výnimočných prípadoch budú preskúšaní žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. 
Preskúšanie sa uskutoční najskôr dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie, najneskôr do 31.8.2020. 
O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

3. Žiaci, ktorí v 1. polroku boli klasifikovaní nedostatočne z dvoch a viac predmetov môžu absolvovať 
komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

 
V Dolnom Kubíne dňa 21.4. 2020                                                                 Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ SZŠ 


