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Na základe  usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 6. 4. 2020   o podmienkach 

a princípoch hodnotenia žiakov stredných škôl  rokovala  pedagogická rada Gymnázia v Považskej Bystrici 

 a rozhodla o spôsobe klasifikácie v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením prezenčnej formy 

vyučovania na Gymnáziu v Považskej Bystrici nasledovne: 

Predmety, ktoré budú klasifikované známkou  vo všetkých ročníkoch štvorročnej  aj 

osemročnej formy štúdia  sú nasledovné: 

1. Slovenský jazyk a literatúra 

2. Anglický jazyk 

3. Občianska náuka 

4. Dejepis 

5. Matematika 

6. Seminár z matematiky 

7. Fyzika 

8. Seminár z fyziky 

9. Informatika 

10. Cvičenia z informatiky 

11. Aplikovaná ekonómia 

Predmety, ktoré budú klasifikované známkou len v niektorých ročníkoch: 

1. Biológia- len v Príme  a Sekunde 

2. Chémia- len v 3. a 4. ročníku 

Hodnotenie všetkých ostatných predmetov mimo vyššie uvedeného zoznamu bude vyjadrené 

slovom   „absolvoval – a“ 

Hodnotenie žiaka bude zohľadňovať:  

1. priebežný prospech žiakov pred prerušením prezenčnej formy vyučovania 

2. portfólio žiackych prác (riešenia komplexných úloh, projekty, tematické práce, samostatné praktické 

práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na 

individuálne podmienky každého žiaka) 

3. aktívnu spoluprácu a komunikáciu žiaka v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania 

 úlohy a termíny zadané vyučujúcimi sú pre žiakov záväzné 

 žiaci, ktorí majú problém s internetovou komunikáciou sú povinní informovať svojho triedneho 

učiteľa a spoločne problém riešiť 

 žiaci sú povinní rešpektovať  vyučovací čas od 8:00 do 14:40 v tomto čase si neplánovať iné 

aktivity nesúvisiace s vyučovaním 

 

Podmienky postupu do vyššieho ročníka: 

Žiaci, ktorí pred prerušením prezenčnej formy vyučovania nedosahovali uspokojivé výsledky a zo 

subjektívnych príčin neplnili podmienky vyučovania na diaľku podľa pokynov vyučujúcich  počas 

prerušenia prezenčnej formy vyučovania budú konať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020. 

Podmienkou postupu do vyššieho ročníka u týchto žiakov je úspešné vykonanie  komisionálnej skúšky. 

V Považskej Bystrici                                                                                   Mgr. Pavel Mikuláš 

      17. 4. 2020                                                                                                 riaditeľ školy 


