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Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov 
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1. HODNOTENIE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL NA KONCI PRVÉHO POLROKA 

Podľa § 55 ods. 1 v spojení s § 55 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„školský zákon“) možno hodnotiť žiakov strednej školy za prvý polrok v rámci záverečného 
hodnotenia týmito spôsobmi: 

a) klasifikáciou, 
b) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 

 
Prospech žiaka sa vo výpise hodnotenia za prvý polrok školského roka 

- vo vyučovacích predmetoch hodnotených klasifikáciou vyjadruje stupňami klasifikácie 

a) 1 – výborný, b) 2 – chválitebný, c) 3 – dobrý, d) 4 – dostatočný, e) 5 –nedostatočný, 

- vo vyučovacích predmetoch hodnotených kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia 
sa hodnotenie vyjadruje stupňami klasifikácie; slovné hodnotenie žiaka za jednotlivé 
vyučovacie predmety sa uvedie na samostatnej listine formátu A4 bez štátneho znaku a 
bez vodotlače, s hlavičkou školy, dátumom a podpisom triedneho učiteľa, 

- vo vyučovacích predmetoch, ktoré podľa § 55 ods. 2 školského zákona stredná škola určila 
v školskom vzdelávacom programe ako „neklasifikované“, sa uvedie slovné vyjadrenie 
„absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“. 

 
Podľa § 56 ods. 1 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne 
v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a 
hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť 
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.“. 
 
Podľa § 56 ods. 4 a ods. 5 písm. b) školského zákona „Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, 
ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných 
vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Termín opravných skúšok určí 
riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý 
polrok.“. 
 
Vo vyučovacích predmetoch, ktorých vyučovanie bolo obmedzené alebo podstatne 
redukované, mohla pedagogická rada rozhodnúť o nehodnotení predmetu a použiť slovné 
vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“, a takto upraviť systém hodnotenia v 
škole. 
Na základe predchádzajúceho odseku pedagogická rada rozhodla, že za prvý polrok šk. roka 
2020/2021 budú takto hodnotené predmety: 

a) telesná a športová výchova vo všetkých ročníkoch všetkých odborov štúdia, 
b) administratíva a korešpondencia v 1. ročníku študijného odboru hotelová akadémia 

a v 2. ročníku študijných odborov čašník-servírka a kuchár. 
 
Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19, hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie 
„neprospel“ je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch ako krajnú možnosť vyjadrenia 
neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to 
možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť. Zároveň sa odporúča žiakov súhrnne 
hodnotiť na vysvedčení kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia alebo iba klasifikáciou 
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a úplne sa vyhnúť hodnoteniu všetkých vyučovacích predmetov slovným vyjadrením 
„absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“, a to pre potreby výpočtu študijného priemeru na 
určenie výšky štipendia žiakov stredných škôl a vyplnenia prihlášky na vysokú školu. 
 
 
2.  KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽIAKOV V STREDNÝCH ŠKOLÁCH 

Celkové hodnotenie žiakov strednej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie 
počas školského roka sa prerokujú a odsúhlasia v pedagogickej rade. Ak sa kritériá hodnotenia 
žiakov stredných škôl zmenia na základe záverov pedagogickej rady, je potrebné ich opätovne 
zverejniť na verejne prístupnom mieste strednej školy tak, aby boli o zmene informovaní žiaci 
strednej školy aj ich zákonní zástupcovia. 

 

2.1. Prezenčné vzdelávanie žiakov 

Škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov podľa prvého bodu tohto usmernenia. 

Ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu 
alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne 
v prvom polroku, postupuje sa pri hodnotení žiaka podľa § 56 ods. 1 školského zákona. 

 
2.2. Dištančné vzdelávanie žiakov 

Škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl podľa prvého bodu tohto 
usmernenia. 

Ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu 
alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne 
v prvom polroku, postupuje sa pri hodnotení žiaka podľa § 56 ods. 1 školského zákona. 

Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr. 
neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a  

a) jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok, 
b) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a 
c) zlepšenie nenastalo, žiak je klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný. 

Riaditeľom sa odporúča skontrolovať stav plnenia vyučovania odbornej praxe alebo 
odborného výcviku a, ak je to potrebné, zabezpečiť ich plnenie v prvom polroku. Ak riaditeľ 
nezabezpečil počas prvého polroku realizáciu odbornej praxe alebo odborného výcviku u 
zamestnávateľa a nezabezpečil ju ani dištančne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí a riaditeľ 
postupuje podľa § 56 ods. 1 školského zákona. 

Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 
sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku 
školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 
2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. 

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je 
postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích 
predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať 
komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 
vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa 
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vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 
možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka 
za prvý polrok. 

Na základe predchádzajúceho odseku pedagogická rada rozhodla, že termín na vyskúšanie 
a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 do 31. marca 2021 budú mať 
všetci žiaci z predmetu odborný výcvik. 

 
3. DOKLAD O VZDELANÍ 

Podľa § 55 ods. 10 školského zákona „V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka 
triedny učiteľ vydá žiakovi strednej školy výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý 
polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe 
žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“ Výpis klasifikácie 
prospechu a správania sa vydáva na listine bez štátneho znaku a bez vodotlače vo formáte 
vzoru dostupnom v školskom informačnom systéme (aSc Agenda alebo e-Tlačivá), podpísaný 
triednym učiteľom. 
 
Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické 
databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 
2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS. 
Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov 
sa neodporúča, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. 
Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis 
hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo – po preukázateľnom informovaní 
zákonných zástupcov – doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl. 
Podľa zákona 245/2008 Z.z. v § 55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie 
za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo 
zástupcu zariadenia."  
 
Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, 
škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 
2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene 
poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl. 

 
4. ZÁVER 

Dodatkom č. 2 Kritérií hodnotenia sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu riadia 
všetci pedagogickí a odborní zamestnanci. Triedni učitelia sú povinní s dodatkom oboznámiť 
žiakov a zákonných zástupcov. Je zverejnený na internetovej stránke školy v časti 
Škola/Školské dokumenty/Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov/Dodatok č. 2 
 
Dodatok č. 2 Kritérií hodnotenia a klasifikácie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu, 
Banská Bystrica bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade 25. 01. 2021 a nadobúda 
okamžitú účinnosť. 

  

 

 Ing. Ľuba Englerová, v. r. 

 riaditeľka školy 


