
 Ako máme rozumieť rozhodnutiu ministra školstva o hodnotení žiakov? Naozaj musíme 

hodnotiť k 31. 3 . 2021? 

 

Rozhodnutie nemení spôsob hodnotenia žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021. 

Rozhodnutím sa dopĺňa možnosť overovať vedomosti u žiakov, ktorí počas dištančného 

vzdelávania v 1. polroku nezískali dostatočný počet známok z daného predmetu alebo žiaka 

nebolo možné slovne hodnotiť.  

V praxi to znamená:  

1. Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ má dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, 
uskutoční celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu k 31.1.2021. 

2. Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, 
alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka 
predĺžiť do 31.3. 2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady 
na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho 
predmetu za 1. polrok šk. roka 2020/2021.  Zdôrazňujeme, že na získanie podkladov na 
hodnotenie nie je potrebná komisionálna skúška, ale učiteľ využije bežné postupy na získanie 
spätnej väzby – odpoveď, test, portfólio, práca na projekte a pod.  
 
Vydávanie výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 
prvý polrok, resp. vysvedčenia sa môže v škole uskutočniť:  
a) pre všetkých žiakov dňa 31.1.2021, 
b) pre niektorých žiakov dňa 31.1. 2021, pre iných žiakov 31.3.2021 alebo 
c) pre všetkých žiakov dňa 31.3.2021.  

 
O termíne vydania výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania 
žiaka za prvý polrok rozhodne riaditeľ školy na základe prerokovania a odporúčania 
pedagogickej rady, ktorá sa uskutoční na pracovisku alebo online pred 31.1.2021, 
zohľadňujúc podmienky v manuáli Návrat do škôl a aktuálnu epidemickú situáciu. 

 

 Dotýka sa toto rozhodnutie o hodnotení aj ZUŠ, jazykových škôl?  
 
Áno, toto rozhodnutie sa primerane dotýka aj týchto škôl. 
 

 Ako máme postupovať pri hodnotení individuálne vzdelávajúcich sa detí – tzv. domáce 
vzdelávanie?  
 
V zmysle školského zákona žiaci, vzdelávajúci sa individuálne podľa § 24 ods. 2 písm. b) podľa 
ods. 6 vykonávajú komisionálne skúšky v kmeňovej škole za každý polrok zo všetkých 
predmetov. Kmeňová škola môže termín realizácie komisionálnej skúšky posunúť tak, aby sa 
skúška zrealizovala v mesiacoch január až marec 2021, a vydať výpis 31.3.2021.  
  

 Aký význam má v tomto šk. roku Testovanie 9? Prečo sa posunul jeho termín?   Má zmysel, 
ak sa uskutoční až po prijímacích skúškach?  

 
Testovanie 9  primárne slúži na získanie spätnej väzby pre žiakov a školy, ako i pre 
ministerstvo školstva riadiace orgány o úrovni vzdelávania sa žiakov v danom šk. roku. Je 
pravdou, že mnohé stredné školy výsledky Testovania 9  stanovili ako jedno z kritérií 
prijímacieho procesu, avšak nepovažujeme za správne, aby tomu tak bolo v tomto roku, kedy 
forma vzdelávania žiakov bola veľmi rozdielna a výsledok ich vzdelávania v podstatnej miere 
nezávisel od snahy a prípravy žiaka.  

 



Testovanie 9 bude jedným z podkladov analýzy stavu vzdelávania v dobe Covid - 19, a to ako 
pre analytické a metodické organizácie ministerstva, tak aj pre školy, ktoré takýmto 
spôsobom môžu získať prehľad o zvládnutí tematických okruhov týchto predmetov. Pre 
ministerstvo školstva je v roku poznačenom pandémiou veľmi dôležité vedieť, aké reálne 
znalosti majú deviataci z hlavných vyučovacích predmetov, a to z vyučovacích jazykov a 
matematiky, teda stav vedomostí na výstupe z druhého stupňa základnej školy. Na základe 
týchto analýz si budú môcť školy v ďalšom období prispôsobovať obsah a formy vzdelávania, 
prioritné témy nielen v dištančnom vzdelávaní. 

 
•  Ako budú vyzerať maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021? 

 

Externá časť maturitnej skúšky sa ruší, konkrétne písomný test z vyučovacích predmetov  

- slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra 

slovenský jazyk a slovenská literatúra, 

- matematika, 

- cudzí jazyk. 

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, konkrétne slohová práca z vyučovacích 

predmetov slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk 

a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a esej z cudzích jazykov sa bude konať po 12.4.2021. 

Presný termín určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31.3. 2021 v závislosti 

od epidemiologickej situácie. 

  

•  Bolo nutné hneď pristúpiť k zrušeniu a nie hľadať nejakú alternatívu, pri ktorej by sa 

externá časť maturitnej skúšky mohla zrealizovať? 

 

Slohová práca je najtvorivejšia časť písomnej maturitnej skúšky z jazykov, ktorá overuje 

teoretické znalosti týkajúce sa jednotlivých slohových žánrov a zároveň overuje vedomosti 

žiaka z oblasti štylisticky, lexiky a gramatiky, ako i tvorivosť a vyjadrovacie schopnosti. Pre 

určenie výsledného spôsobu organizovania maturitnej skúšky sa dospelo po starostlivom 

zvážení aktuálnej situácie s ohľadom na žiakov. 

 

•  Budú stredoškoláci adekvátne pripravení po dištančnom vzdelávaní na vysokoškolské 

štúdium či na pracovné pohovory? 

 

Zvolená forma maturitnej skúšky bola štandardnou maturitnou skúškou v rámci Slovenska v 

minulom období. Nie je spochybňovaná pri maturantoch, ktorí ju absolvovali v minulosti a 

veríme, že nebude spochybňovaná ani v súčasnosti. Vysoké školy prijímajú uchádzačov podľa 

vlastných kritérií a je nielen na škole, ale aj najmä na maturantoch, ako tieto skúšky zvládnu. 

 


