
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 
prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo 6. apríla 2020 sa dopĺňa takto: 

Časť „Postup do vyššieho ročníka“ sa dopĺňa bodmi  4 až 7, ktoré znejú:  

4. Vo výnimočných prípadoch, ak ide o žiaka, ktorý bol v školskom roku 2019/2020 žiakom 

prvého ročníka základnej školy a  na konci 2. polroku školského roka 2019/2020 bol 

hodnotený celkovým hodnotením prospel, ale na základe zisťovania úrovne vedomostí 

a zručností v mesiacoch jún, september a október 2020 nezískal potrebné vedomosti a 

zručnosti, aby mohol pokračovať vo výchove a vzdelávaní v druhom ročníku základnej školy, 

rozhodne riaditeľ školy po splnení podmienok podľa bodu 5 o preskúšaní formou 

komisionálnej skúšky z vyučovacieho jazyka a matematiky podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona   

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

5. Riaditeľ školy rozhodne o vykonaní komisionálnej skúšky po splnení podmienok podľa písm.   

a) až d): 

 

a) žiak splnil jednu z nasledovných podmienok podľa tohto písmena: 

i. bol v priebehu prvého ročníka v sledovaní zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie pre podozrenie zo ŠVVP, alebo 

ii. hodnotenie žiaka v prvom polroku prvého ročníka z vyučovacieho jazyka alebo 

z matematiky bolo „nedostatočný“ alebo „dosiahol neuspokojivé výsledky“, 

         b) triedny učiteľ dá písomné stanovisko, že uplatnenie opatrení podľa Dodatku č. 7                 

k štátnemu vzdelávaciemu programu zo dňa 29. 6. 2020 pod číslom 2020/13534:1–A2110 

pravdepodobne nebude na získanie potrebných vedomostí a zručností postačovať,  

 c) zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vydá odborné vyjadrenie, že 

opakovanie prvého ročníka je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka,  

d)  zákonný zástupca žiaka dá informovaný súhlas s vykonaním komisionálnej skúšky. 

 

6. Komisionálna skúška podľa bodu 4 sa vykoná do 31. 10. 2020.  

 

7. Ak komisionálna skúška preukáže, že žiak nezískal potrebné vedomosti a zručnosti, bude mu  

vydané vysvedčenie so zmeneným hodnotením z predmetu komisionálnej skúšky a so 

zmeneným celkovým hodnotením. Riaditeľ školy umožní tomuto žiakovi opakovať ročník 

základnej školy. Administratívny postup je analogický k postupu pri komisionálnej skúške 

podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: do katalógového listu 

žiaka sa uvedie poznámka o dôvode, termíne a výsledku konania komisionálnej skúšky 

a pôvodné vysvedčenie sa uloží k chybne vyplneným tlačivám. 
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