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Usmernenie č.5/2021 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k celkovému hodnoteniu
žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021 a vydávaniu výpisov slovného hodnotenia
alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

I. Celkové hodnotenie žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021
Vychádzajúc z Usmernenie MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu
žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorení COVID-19, pedagogická rada CZŠ sv. Michala
v Michalovciach podľa § 18 ods. 11 vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej
škole v znení neskorších predpisov prerokovala zmeny celkového hodnotenia žiakov oproti
prerokovaniu a odsúhlaseniu klasifikácie v pedagogickej rade zo dňa 26.08.2020.
Zmena celkového hodnotenia žiakov vyplynula zo skutočnosti, že žiaci II. stupňa (V.-IX. roč.)
prešli od 26.10.2020 z prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú formu vzdelávania. Na
základe Usmernenie č.5/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala z 23.10.2020 k dištančnej forme
vzdelávania žiakov V.-IX. ročníka počas prerušenia vyučovania v školskom roku 2020/2021
v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu riaditeľ školy vymedzil
indikatívnu týždennú záťaž žiakov pri dištančnom vzdelávaní, ktorou sa vyčlenil maximálny
časový rozsah hodín žiakov II. stupňa.
Pedagogická rada CZŠ sv. Michala v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 27.01.2021
prerokovala a riaditeľ CZŠ sv. Michala rozhodol o spôsobe celkového hodnotenia žiakov
za I. polrok šk. roka 2020/2021 z vyučovacích predmetov na I. a II. stupni takto:
1. V prvom ročníku sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným
hodnotením - vychádzajúc z Usmernenia MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému
hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie
a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorení COVID-19.
2. V II. - IV. roč. si pedagogická rada na začiatku šk. roka odsúhlasila hodnotenie klasifikáciou
(známkou), teda aj za všetky výchovné predmety. Tu preto nie je dôvod na zmenu celkového
hodnotenia, nakoľko sa žiaci I. stupňa aj počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorení COVID-19 vzdelávali prezenčnou formou od začiatku šk.
roka. Až od 11.01.2021 prešli od prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú formu
vzdelávania.
3. II. stupeň:
V. ročník: vyučovacie predmety TSV, HUV, VYV neklasifikovať a uviesť na výpise hodnotenia
za 1. polrok šk. roka 2020/2021 - absolvoval/a. Všetky ostatné vyučovacie predmety
klasifikovať známkou.

VI. ročník: vyučovacie predmety TSV, HUV, VYV neklasifikovať a uviesť na výpise hodnotenia
za 1. polrok šk. roka 2020/2021 - absolvoval/a. Všetky ostatné vyučovacie predmety
klasifikovať známkou.
VII. ročník: vyučovacie predmety TSV, HUV, VYV, THD neklasifikovať a uviesť na výpise
hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 - absolvoval/a. Všetky ostatné vyučovacie
predmety klasifikovať známkou.
VIII. ročník: vyučovacie predmety TSV, HUV, VYV, THD neklasifikovať a uviesť na výpise
hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 - absolvoval/a. Všetky ostatné vyučovacie
predmety klasifikovať známkou.
IX. ročník: vyučovacie predmety TSV, VYV, THD neklasifikovať a uviesť na výpise hodnotenia
za 1. polrok šk. roka 2020/2021 - absolvoval/a. Všetky ostatné vyučovacie predmety
klasifikovať známkou.
II. Vydávanie výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania
žiaka za prvý polrok
Podľa § 55 ods. 10 a 11 školského zákona
V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis
slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis
nie je verejnou listinou.
Vzhľadom na to, že momentálne prebieha dištančná forma vzdelávania, sa budú výpisy
polročnej klasifikácie posielať elektronicky.
Výpisy budú doručené dňa 29. 1. 2021 prostredníctvom edupage stránky rodičom aj žiakom. Po
kliknutí na správu o doručení si môžete výpis stiahnuť a pozrieť. Rodič zo svojho edupage konta
môže výpis aj podpísať.
Postup zobrazenia informácie o výpise slovného hodnotenia alebo známok
prostredníctvom PC
1. Rodičovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o výpise
slovného hodnotenia alebo známok.

2. Kliknutím na modré tlačidlo si môže rodič stiahnuť a pozrieť výpis/vysvedčenie.
Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom (a pochválení ratolesti) môže rodič podpísať
vysvedčenie stlačením červeného tlačidla "Podpísať".

3. Kliknutím na ikonu výpisu sa zobrazia podrobnejšie informácie. Škola tu vidí dátum, kedy si
rodič vysvedčenie stiahol a kedy ho podpísal. Po podpísaní vysvedčenia rodičom sa farba
ikony zmení na zelenú a zobrazuje sa aj dátum podpísania vysvedčenia.

Postup ako si rodič alebo žiak môžu pozrieť výpis známok aj v mobilnej aplikácii
1. Po zverejnení výpisov/vysvedčení dostanú žiaci a rodičia správu do mobilnej aplikácie.
Kliknutím na túto správu sa zobrazí možnosť stiahnuť si výpis.
2. Výpis si môžete pozrieť, prekonzultovať s dieťaťom dosiahnuté výsledky a povzbudiť ho
do ďalšieho vzdelávania.
3. Následne stlačte tlačidlo Podpísať, aby mala škola spätnú väzbu, že ste výpis videli. Výpis
bude naďalej k dispozícii v príslušnom polroku.
Pozn: Tlačidlo Podpísať sa nachádza len v rodičovskom konte. Ak ste prihlásený ako žiak,
toto tlačidlo nevidíte.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 28.01.2021.

V Michalovciach dňa 27.01.2021
Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy

