
Hodnotiaca správa v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania 16.3.2020 – 22.6.2020 

   výchovné predmety (VYV,TSV,THD,HUD)   

     

šk. rok: 2019-2020  

 

Od 16.3. počas pandémie koronavírusu COVID-19,Ministerstvo školstva, vedy,   

 

výskumu a športu Slovenskej republiky svojim usmernením  mimoriadne prerušilo prevádzku  

 

všetkých škôl na Slovensku. Výchovno - vzdelávací proces žiakov na našej škole prebiehal  

 

najskôr dištančne pomocou  webovej stránky, na ktorú učitelia posielali témy a zadania.  

 

Neskôr od 15.4. sme začali formou online vzdelávania cez aplikáciu webex. Vzdelávanie  

 

žiakov prebiehalo podľa ON-LINE rozvrhu do 22.6. Žiaci 5. ročníka nastúpili do školy už 1.  

 

júna (nie všetci). Ostatné ročníky 2. stupňa mali naďalej on- line vzdelávanie. 

            

Pedagogická rada na svojom zasadnutí zo dňa 5.5. 2020 schválila hodnotenie žiakov 

v čase pandémie Covid – 19 za výchovné predmety nasledovne: 

Výchovné predmety budú hodnotené slovne : ABSOLVOVAL (A) 

 

Následne sa na zasadnutí PK za výchovné predmety schválili :  

vzdelávacie kritériá pre hodnotenie žiakov v čase pandémie Covid -19 

3. ON – LINE vyučovanie:   

VÝHODY: systematickosť vyučovania, aktívne zapájanie sa žiakov a ich účasť na vyučovaní,  

NEVÝHODY: technika - zvuk, kamera resp. internet, neobjektívna klasifikácia, nepozornosť 

žiakov a iné vplyvy (chatovanie, a pod.), 

 

VYV:  (Mgr. A. Ponechalová, Mgr. M.Poljaková, Mgr. V. Macurová) 

 



Kritériá hodnotenia predmetu: 

- zaslanie odfotených výtvarných prác (súťaž  súvisiaca s rekonštrukciou 

Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline). 

- hodnotiaci rozhovor počas –on –line vyučovania 

- vypracovanie projektovej práce 

 

„ Výtvarná súťaž“:,  

ktorú vyhlásila Žilinská diecéza pri príležitosti rekonštrukcie Žilinskej katedrály spočívajúcej 

v 3 etapách:  exteriér, interiér,hnuteľné pamiatky interiéru.  

Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek techniku, ktorou by znázornili čokoľvek z exteriéru alebo 

interiéru tejto katedrály. Svoju prácu potom odfotili a poslali na môj email. Následne boli práce 

poslané p. riaditeľke. Za svoje kresby získali žiaci body. 

Ďalšou aktivita: body  „ Tvorba koláže.  

Emailom bol šiestakom poslaný stručný text o tom, čo je to koláž aj s názornými ukážkami. 

Potom si mohli zvoliť akúkoľvek tému a technikou vystrihovania a lepenia vytvorili svoje 

originálne koláže. Znova práce odfotili a poslali na môj email. 

 

 

HUV:  (Mgr. M. Ponechalová, Mgr.I. Heglasíková, Mgr. V. Macurová) 

Kritériá hodnotenia predmetu: 

- hodnotiaci rozhovor počas –on –line vyučovania   

 - vypracovanie prezentácie a zadaných úloh 

Témy: 

„Nemecká hudba, hudba Rakúska, hudba Francúzska, hudba Talianska, hudba 

Anglicka“ 

Žiaci si ich mohli nájsť na stránke školy vo forme power-pointových prezentácii. Ich úlohou 

bolo prečítať si ich, napísať poznámky do notového zošita, odfotiť, poslať na môj email. Tieto 

poznámky boli dané vždy na konci každej prezentácie, takže stačilo odpísať. Za toto boli body.  

Ďalšia aktivita(mohli získať body): prečítať si poznámky a vypracovať otázky, ktoré som im 

poslala emailom. Vypracované mi poslali späť.  

Hodnotenie ´“absolvoval“´ získali všetci, aj keď niektorí posielali úlohy po termíne, alebo 

niektorým to vraj nešlo poslať. 



 

THD: (Ing. Miloš Lejtrich) 

Kritériá hodnotenia predmetu: 

 -  aktívna komunikácia žiaka počas on- line vyučovania  

 -  prezentácia vlastnej výroby darčekov, dekorácií, výrobkov, 

 - vypracovanie zadaných úloh, prezentácií a projektov 

  5. A 

Učivo: prebrané podľa učebných osnov 

Účasť žiakov: pravidelná, zadané úlohy zasielali do určeného termínu. Úlohy boli 

vyhodnotené, a žiaci informovaní. 

Najslabší žiaci: T. Zúdorová, S. Tichá, V. Bárniková 

6. A 

Učivo: prebrané podľa učebných osnov 

Účasť žiakov: pravidelná, zadané úlohy zasielali do určeného termínu. Úlohy boli vyhodnotené, a 

žiaci informovaní. 

Najslabší žiaci: D. Horváthová, A. Hodoňová, 

7. A 

Učivo: prebrané podľa učebných osnov, 

Účasť žiakov: pravidelná, zadané úlohy zasielali do určeného termínu. Úlohy boli   

vyhodnotené a žiaci informovaní. 

Najslabší žiaci: Martinčeková, sestry Mišenčíkové, 

 7. B 

Učivo: prebrané podľa učebných osnov,  

Účasť žiakov: pravidelná, zadané úlohy zasielali do určeného termínu. Úlohy boli vyhodnotené 

a žiaci informovaní. 

Najslabší žiaci: L. Ďugelová, M. Mrázik, Vavrík, K. Mráziková, 

 8. A 

Učivo: prebrané podľa učebných osnov, 

Účasť žiakov: pravidelná, zadané úlohy zasielali do určeného termínu. Úlohy boli vyhodnotené 

a žiaci informovaní. 



Najslabší žiaci: nikto. 

ON – LINE vyučovanie:   

VÝHODY: systematickosť vyučovania, aktívne zapájanie sa žiakov a ich účasť na vyučovaní,  

NEVÝHODY: technika - zvuk, kamera resp. internet, neobjektívna klasifikácia, nepozornosť 

žiakov a iné vplyvy (chatovanie, a pod.), 

  

TSV:    (Mgr. I. Heglasíková, Ing. M.Lejtrich) 

Kritériá hodnotenia predmetu: 

- tvorba a zaslanie videa resp. fotografií vlastných telesných a pohybových 

aktivít a hier počas tohto obdobia (napr. stolný tenis, bicykel, hry 

v záhrade a pod), 

Žiaci zasielali na moju  mailovú adresu rôzne fotografie, videá svojich pohybových aktivít či 

už zo svojej izby, záhrady resp. spoločných turistických podujatí celej rodiny.  

 

 

 

Zapísal:  30.6.2020      Ing. Miloš Lejtrich – vedúci PK 


