
Usmernenie 
k vysvedčeniam pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a praktické školy 

 
Hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov bude možné za 2. polrok vykonať týmito 
spôsobmi: 

 slovným hodnotením, 

 klasifikáciou - hodnotenie známkou, 

 kombinovaným hodnotením - slovným hodnotením a známkou. 
 
Ku koncu školského roka 2019/2020 sú pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
a praktické školy k dispozícii nasledovné tlačivá vysvedčení, dostupné v Knižnici vzorov pedagogickej 
dokumentácie a dokladov pre školský rok 2019/2020. 
 
Špeciálna základná škola a základná škola pre žiakov s autizmom – pre žiakov s autizmom s 
mentálnym postihnutím 

 Klasifikácia – rovnaké tlačivá ako v minulom školskom roku, pre vzdelávacie varianty A, B, a C 
a príslušné ročníky alebo pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, 

 Slovné hodnotenie – 192 a 206 Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom, rovnaké 
ako v minulom školskom roku, 

 Kombinované hodnotenie – 497 Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu a 
503 Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu (s uvedením úrovne Slovenského 
kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca). 
Tlačivá 497 a 503 sa okrem kombinovaného hodnotenia môžu použiť aj pri klasifikácii alebo 
pri slovnom hodnotení. 

 
Praktická škola 

 Klasifikácia –  190 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy, 

 Slovné hodnotenie – 192 a 206 Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom, 

 Kombinované hodnotenie – 497 Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu a praktickú školu; 
môže sa použiť aj pri klasifikácii alebo pri slovnom hodnotení, 

 Záverečné vysvedčenie – 240 Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu. 
  
Základným školám pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bez mentálneho postihnutia 
odporúčame použiť tlačivá vysvedčení pre základnú školu (605 a 606), možné je použiť aj tlačivá 
vysvedčení dostupné v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov pre základné školy pre 
žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením pre školský rok 2019/2020. 
  
Aj pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením školy platí, že: 

 žiaci 1. ročníka nemôžu byť hodnotení známkou,  

 nie je možné použiť hodnotenie stupňami (resp. slovami) „dosiahol veľmi dobré výsledky“,  
„dosiahol dobré výsledky“, „dosiahol uspokojivé výsledky“, „dosiahol neuspokojivé výsledky“ 
nakoľko hodnotenie uvedenými stupňami bolo zákonom č. 93/2020 Z. z. zrušené.  

 
Toto usmernenie platí aj pre špeciálne triedy základných škôl, ktoré používajú rovnakú pedagogickú 
dokumentáciu a vydávajú rovnaké doklady ako príslušné školy pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. 
 
Usmernenia k hodnoteniu žiakov a k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020 pre základné školy sa 
primerane vzťahujú aj na základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
 
Usmernenia k hodnoteniu žiakov a k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020 pre stredné školy sa 
primerane vzťahujú aj na stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborné učilištia 
a praktické školy. 
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