USMERNENIE NA HODNOTENIE ŽIAKOV ŠUP PREŠOV
Usmernenie na hodnotenie žiakov Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01
Prešov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v
školskom roku 2019/2020
Toto usmernenie vydáva riaditeľka školy na obdobie prerušenie vyučovania na školách, kedy
je uplatňovaná online forma vzdelávania žiakov školy.
1. Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania
zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych
podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
b) sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
c) akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
a)

2. Zásady hodnotenia
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na
základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania
z objektívnych príčin.
Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej
žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré
robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.
Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a
individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú
disponovanosť.
Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti,
možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného
vyučovania v školách. Pri hodnotení začlenených žiakov prihliadať na IVVP a prípadné
problémy prerokovať s výchovnou poradkyňou.
V prípade, že si žiak neplní povinnosti a úlohy zadané vyučujúcim, je potrebné
kontaktovať triedneho učiteľa, ktorý na základe osobnej komunikácie so žiakom resp.
rodičom zistí dôvody, pre ktoré si žiak neplní povinnosti. V prípade, že nedôjde k
náprave povinnosťou triedneho učiteľa je bezodkladne upovedomiť o tom vedenie školy.
Ak dôvodom neplnenia stanovených úloh nie sú objektívne dôvody (napr. chýbajúci PC,
softvér, 1 PC pre viac detí v domácnosti, PN a iné), žiak je za danú úlohu priebežne
hodnotený známkou nedostatočný.
Ak dôvodom neplnenia si stanovených úloh sú objektívne dôvody, pričom žiak dosahoval
neuspokojivé výsledky aj za obdobie pred prerušením vyučovania t. j. do 16.03.2020,
nebude v riadnom termíne klasifikovaný a riaditeľka školy po prerokovaní
v pedagogickej rade rozhodne pred jeho postupom do vyššieho ročníka o jeho
preskúšaní. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v
školách alebo do 31.8.2020.
Ak dôvodom neplnenia si stanovených úloh sú subjektívne príčiny (nezodpovednosť,
ľahostajnosť, ...), pričom žiak dosahoval neuspokojivé výsledky aj za obdobie pred
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prerušením vyučovania t. j. do 16.03.2020, bude v riadnom termíne klasifikovaný
známkou nedostatočný a riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne
pred jeho postupom do vyššieho ročníka o jeho preskúšaní z dôvodov mimoriadnej
situácie. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách
alebo do 31.8.2020.
i) Komisionálna skúška preskúšaním na základe nariadenia riaditeľom školy podľa písmena
g) a h) tohto dokumentu bude obsahovať učivo, ktoré bolo odučené od 2. 09. 2019 až do
vyhlásenia mimoriadnej situácie dňa 16. 03. 2020. Súčasťou komisionálnej skúšky bude
aj základné učivo, ktoré sa zadávalo žiakom pri „učení na diaľku“ a tiež hodnotenie úloh,
zadaných tém, odovzdaných projektov a prác za obdobie od 16.03.2020 do 30.06.2020.
j) V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia bude použitá klasifikácia známkou.
k) Všetky vyučovacie predmety sa riadne klasifikujú, vrátane výchov (telesná, občianska,
etická, náboženská ).
l) Pri hodnotení žiakov uplatňujeme Prílohu č. 1 k smernici o Hodnotení a klasifikácii
žiakov.
m) Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie
žiaka.
n) V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený
stupňom prospechu nedostatočný, t. j. nemôže opakovať ročník ak nebol z predmetu
klasifikovaný za obdobie 1. polroka známkou nedostatočný a pred prerušením
vyučovania t. j. do 16.03.2020 dosahoval úroveň vedomostí, zručností a schopností
podľa učebných osnov a vzdelávacích štandardov ŠUP.

3. Získavanie podkladov na hodnotenie
a) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného
vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi
so žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce,
samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas
domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
b) V teoretických predmetoch je možné hodnotiť žiaka aj na základe primerane zadaných
testov v EduPage, písomných skúšok a online ústnych odpovedí.
c) V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné
písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
d) Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej
dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia
najmenej jeden týždeň.
4. Trištvrťročné a koncoročné hodnotenie
a) Hodnotiaca pedagogická rada sa v priebehu prerušeného vyučovania v školách nekoná.
b) Ak termín trištvrťročnej klasifikačnej porady pripadne na obdobie prerušeného
vyučovania v školách, uskutoční sa toto hodnotenie elektronicky online.
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c) Ak termín klasifikačnej pedagogickej rady pripadne na obdobie prerušeného vyučovania
v školách, náhradný termín klasifikačnej pedagogickej rady bude najneskôr do dvoch
týždňov od obnovenia vyučovania v školách.
d) V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 15. 6. 2020, riaditeľ zabezpečí
konanie pedagogickej rady elektronicky (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať
vysvedčenie v riadnom termíne.
e) V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku boli neklasifikovaní, budú
absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. V čase mimoriadnej situácie
žiaci 4. ročníka, ktorí v 1. polroku boli neklasifikovaní, budú absolvovať komisionálnu
skúšku v termíne do konania koncoročnej klasifikačnej porady žiakov 4. ročníka.
5. Hodnotenie V-V aktivít vyplývajúcich zo ŠkVP
V čase mimoriadnej situácie 2.a 4. účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka a KOŽaZ
pre žiakov 3. ročníka, ktoré sú súčasťou hodnotenia vyučovacieho predmetu telesná
a športová výchova, sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia a budú zaradené do
Plánu práce ŠUP ako povinné školské aktivity v náhradnom termíne v školskom roku
2020/2021.
b) Plenér, ktorý je súčasťou hodnotenia žiakov 2. ročníka z profilového predmetu sa pre
žiakov 2. ročníka v školskom roku 2019/2020 neorganizuje. Jeho náhrada sa uskutoční
v školskom roku 2020/2021 pre žiakov tretieho ročníka v mesiaci 09 /2020.
c) Ročníkový projekt budú v čase mimoriadnej situácie a prerušenia vyučovania žiaci
realizovať v termíne 06/2020 na základe zadanej práce od vyučujúceho profilového
predmetu v prepojení s realizáciou súvislej umeleckej praxe, ktorá sa v školskom roku
2019/2020 pre žiakov 2. a 3. ročníka bude realizovať v podmienkach školy.
d) V čase mimoriadnej situácie sa súvislá umelecká prax pre žiakov 2. a 3. ročníka vo
firmách nerealizuje. Realizovaná bude v prepojení s ročníkovým projektom v ako súvislá
umelecká prax realizovaná v podmienkach školy v domácom prostredí.
e) KS z profilového predmetu a umeleckej praxe sa v čase mimoriadnej situácie budú riadiť
osobitným predpisom.
a)

V Prešove 21.04.2020

Ing. Katarína Pindešová
riaditeľka školy
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