
 
 

1 
 

Podklad pre rozhodnutie o vykonaní komisionálnej skúšky žiaka prvého ročníka ZŠ 
podľa  Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v  čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením 

vyučovania v  školách v  šk. roku 2019/2020 zo 6.apríla 2020  

v znení neskorších dodatkov  

 

Názov školy: ......................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko žiaka ....................................................................................................................................... 

Podstatné informácie o vzdelávaní žiaka v školskom roku 2019/20: 

Navštevoval prvý ročník základnej školy        áno – nie* 

Bol v sledovaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie pre podozrenie zo ŠVVP áno – nie* 

Hodnotenie žiaka v prvom polroku prvého ročníka z vyučovacieho jazyka alebo  

z matematiky bolo „nedostatočný“ alebo „dosiahol neuspokojivé výsledky“   áno – nie* 
(Komisionálnu skúšku je možné vykonať, ak je kladná odpoveď označená v prvom riadku a aspoň v jednom z ďalších dvoch riadkov.)

 

Písomné stanovisko triedneho učiteľa:  

Žiak získal / nezískal* potrebné vedomosti a zručnosti, aby mohol pokračovať vo výchove a vzdelávaní v druhom 

ročníku základnej školy a podľa môjho odborného názoru uplatnenie opatrení podľa Dodatku č. 7 k štátnemu 

vzdelávaciemu programu zo dňa 29. 6. 2020 pravdepodobne bude / nebude* na získanie potrebných vedomostí 

a zručností postačovať. 

Komentár: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  

Meno a priezvisko tr. učiteľa: ....................................................................................    Podpis:  

Dátum:  

 
Informovaný súhlas zákonného zástupcu:  

Som si vedomý, že  

- dieťa vykonáva komisionálnu skúšku z vyučovacieho jazyka a matematiky za 1. ročník, ktorý absolvovalo v šk. 

roku 2019/2020 s cieľom zistiť, či získal potrebné vedomosti a zručnosti na postup do 2. ročníka.  

- ak sa v tejto skúške preukáže, že dieťa nezískalo potrebné vedomosti a zručnosti na postup do 2. ročníka, bude 

opakovať 1. ročník 

- ak bude opakovať 1. ročník, bude to jeho druhý rok z povinnej desaťročnej školskej dochádzky, čo môže byť 

v budúcnosti prekážkou v nadobudnutí úplného stredného vzdelania dieťaťa 

- som povinný o danej skutočnosti informovať aj ďalších zákonných zástupcov dieťaťa 

Týmto vyjadrujem súhlas / nesúhlas s vykonaním komisionálnej skúšky môjho dieťaťa. 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................................   Podpis: 

                                                                  Dátum:  

Nehodiace sa prečiarknite.  
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Podklad pre rozhodnutie o vykonaní komisionálnej skúšky žiaka prvého ročníka ZŠ 
podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov zák ladných škôl v  čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v  školách v  šk. roku 2019/2020 zo 6.apríla 2020  

v znení neskorších dodatkov  

 

 

 

Názov školy: ......................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko žiaka ....................................................................................................................................... 

Podstatné informácie o vzdelávaní žiaka v školskom roku 2019/20: 

Navštevoval prvý ročník základnej školy        áno – nie* 

Bol v sledovaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie pre podozrenie zo ŠVVP áno – nie* 

Hodnotenie žiaka v prvom polroku prvého ročníka z vyučovacieho jazyka alebo  

z matematiky bolo „nedostatočný“ alebo „dosiahol neuspokojivé výsledky“   áno – nie* 
 

Vyplní škola 

 

 

Odborné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

 

Opakovanie prvého ročníka je / nie je* v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka. 

 

Komentár: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Meno a priezvisko odborného zamestnanca:  

Zariadenie:  

Dátum:     

Podpis: 

 

Nehodiace sa prečiarknite.  


