CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv. MICHALA
Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel./fax: 056/643 62 03

www.czs-svmi.sk

Usmernenie č.2/2/2021 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k organizácii
vyučovania žiakov na II. stupni od 11.1.2021, hodnoteniu žiakov za prvý polrok
školského roka 2020/2021, externému testovaniu žiakov 5. a 9. ročníka,
prijímaciemu konaniu na vzdelávanie v stredných školách a testovaniu žiakov
a zákonných zástupcov
Toto usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala je vypracované v súlade s rozhodnutím ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 4. januára 2021, materiálu MŠVVaŠ SR ,,Návrat do škôl“
z 30.12.2020, opatreniami a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR.
I. Organizácia vyučovania žiakov na II. stupni
Od 11. januára 2021 pokračujú žiaci na II. stupni (5.-9.ročník) vo vzdelávaní podľa doterajšieho
už nastaveného dištančného rozvrhu.
II. Testovanie žiakov a ich zákonných zástupcov
▪ Plánovaný návrat žiakov II. stupňa (5.-9.ročník) do školy na prezenčnú formu vzdelávania je
25. januára 2021 za podmienky pretestovania žiakov a jedného zákonného zástupcu.
Podrobné informácie k testovaniu budú poskytnuté žiakom a rodičom najneskôr do
15.1.2021.
III. Hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021

▪

Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka
2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v
prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia
vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára
2021.

▪

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je
postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích
predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať
komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021
vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa
vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca
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2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a
správania žiaka za prvý polrok.
IV. Externé testovaniu žiakov 5. a 9. ročníka
▪

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne
naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v
školskom roku 2020/2021 ruší.

▪

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s
osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v riadnom
termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a
slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom
maďarským.

V. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách
▪

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája
2021 do 14. mája 2021:
a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

▪

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok
2021/2022 sa uskutočnia:
a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája
2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.
mája 2021.

▪

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na
vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:
a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7.
mája 2021,
b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a
14. mája 2021.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 8.01.2020.
V Michalovciach dňa 7.01.2020

Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy
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