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OZNAM 

 
Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje v súlade s rozhodnutím  Ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zo dňa 28. 4. 2020 (akt. 30.4.2020), žiakom a zákonným zástupcom žiakov zmenu spôsobu hodnotenia 

žiakov pre všetky odbory (HO, VO a TO) v šk. r. 2019/2020 za druhý polrok šk. roka 2019/2020 
(priebežné hodnotenie, záverečné hodnotenie, komisionálne hodnotenie záverečných a postupových 
skúšok s následným zaradením alebo postupom do ročníka) z dôvodu že podmienky výchovno-

vzdelávacieho procesu v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú 
naplniť ciele vyučovacích predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou výchovno-vzdelávacieho 
procesu a neumožňujú realizovať prezenčnou formou záverečne a postupové komisionálne skúšky.  

 

 

1 Hodnotenie 

 

1.1 Základné princípy hodnotenia žiakov základnej umeleckej školy v čase mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania v škole: 

● spravodlivé hodnotenie každého žiaka s rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu          
a dištančné vzdelávanie, 
● sústredenie pozornosti na poskytovanie spätnej väzby pri domácej príprave a realizácii dištančného 
vzdelávania, 

● motivácia a povzbudzovanie jednotlivých výkonov žiakov individuálnym prístupom, 
● akceptácia jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie a možnostiach dištančného vzdelávania 

 

1.2 Zásady hodnotenia 

● Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas procesu 
učenia sa. Má motivačný charakter, s cieľom pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup         
pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje 

socioekonomické prostredie, v ktorom žiak vyrastá, jeho vekové a individuálne osobitosti a prihliada                

na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka ako aj podmienky a možnosti dištančného 
vzdelávania. 

● Pri priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti             
a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 
v škole. 

● Pri priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení sa zohľadňuje aj sebahodnotenie žiaka. 
 

1.3 Získavanie podkladov k hodnoteniu 

● Podklady k priebežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov 
získava učiteľ v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole (dištančného vzdelávania) 
najmä prostredníctvom online vyučovania, portfólií žiackych prác aj multimediálnych, rozhovorov                   

so žiakmi, príp. konzultácií so zákonnými zástupcami. Podkladmi môžu byť prezentácie, projekty, 
multimediálne záznamy, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy                          
s prihliadnutím na individuálne podmienky dištančného vzdelávania každého žiaka. 
●  Podkladom pre hodnotenie je aj hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehajúceho v riadnom 

vyučovacom režime v období od 1.2.2020 do 10.3.2020  

● Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole sa nehodnotia žiaci na základe písomných 
skúšok a ruší sa povinnosť realizovať písomné práce vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho 
vzdelávacieho programu pre základnú umeleckú školu. 

● Po obnovení školského vyučovania v škole sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne    
od nástupu žiakov do základnej umeleckej školy. 



1.4 Prípravné štúdium – (všetky odbory zuš - HO, TO a VO) 

 

1.4.1   PŠ/1 

· hodnotí sa za celý šk. rok 2019/2020 slovne - absolvoval 

· následné pokračovanie v štúdiu v šk. r. 2020/2021 je v PŠ/2 (prípravné štúdium 2. ročník) 
· potvrdenie o štúdiu vystavuje triedny učiteľ na predpísanom tlačive  

 

1.4.2   PŠ/2 

· hodnotí sa za celý šk. rok 2019/2020 slovne - absolvoval 

· potvrdenie o štúdiu s návrhom na zaradenie do ročníka vystavuje triedny učiteľ na predpísanom tlačive 

· pokračovanie v štúdiu v šk. r. 2020/2021 je zaradením do 1. ročníka 1. časti I. stupňa základného štúdia            
a v prípade vyššieho veku žiaka v súlade s RUP pre zuš aj do vyššieho ročníka /časti, stupňa, druhu 
štúdia/ bez vykonania postupovej komisionálnej skúšky 

· riaditeľ školy vydá rozhodnutie o zaradení do príslušného ročníka na základe návrhu triedneho učiteľa 

 

1.5  1. 2. a 3. ročník 1. a 2. časti + 4. r. 2. časti (VO)  I. stupňa a 1. 2. a 3. II. stupňa základného štúdia 

      a 1. 2. a 3. ročník štúdia pre dospelých (ŠPD) všetkých odborov zuš - HO, TO a VO 

· klasifikácia prebieha (hodnotí sa známkou) podľa vyhlášky o zuš /klasifikačné stupne a celkové 
hodnotenie žiaka - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/324/20110901 

tiež uvedené aj v ŠkVP -  https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/SkVP-ZUS-2019_2020_1_.pdf 

· žiak nemôže byť hodnotený 4. stupňom prospechu neuspokojivý zo žiadneho vyučovacieho predmetu 

(to znamená že nemôže opakovať ročník) 
· ak sa žiak vôbec nezúčastňoval dištančného vzdelávania je hodnotený slovne – absolvoval 

(aj v tomto prípade žiak nemôže opakovať ročník ale postupuje do nasledujúceho ročníka) 
· ak žiak v I. polroku šk. r. 2019/2020 dostal známku neuspokojivý z hlavného predmetu alebo viacerých 

vyučovacích predmetov, alebo nebol hodnotený (neklasifikovaný), môže absolvovať komisionálne 
opravné/postupové skúšky najneskôr  do 31. augusta 2020. 

 

1.5.1 Hudobný odbor 

· vyučovací hlavný predmet  (spev, hra na hudobnom nástroji a základy hudobnej kompozície)  

klasifikuje/hodnotí známkou vyučujúci daného predmetu 

(ak sa žiak nezúčastňoval dištančného vzdelávania bude hodnotenie slovné – absolvoval) 

· vyučovací predmet hudobná náuka klasifikuje/hodnotí známkou vyučujúci daného predmetu                        

(ak sa žiak nezúčastňoval dištančného vzdelávania bude hodnotenie slovné – absolvoval) 

· vyučovací predmet obligátny nástroj (klávesový alebo iný) k hlavnému predmetu spev  
klasifikuje/hodnotí známkou vyučujúci daného predmetu  
(ak sa žiak nezúčastňoval dištančného vzdelávania bude hodnotenie slovné – absolvoval) 

· vyučovací predmet štvorručná hra k hlavnému predmetu hra na klavíri sa hodnotí slovne – absolvoval 

(hodnotenie známkou vyučujúcim daného predmetu je možné v prípade že prebiehalo dištančné 
vzdelávanie – žiaci súrodenci, žiak a žiak, alebo žiak a vyučujúci ped. vrátane použitia audio nahrávky) 

· voliteľný vyučovací predmet (spev, hra na hudobnom nástroji a základy hudobnej kompozície) 
klasifikuje/hodnotí známkou vyučujúci daného predmetu  

     (ak sa žiak nezúčastňoval dištančného vzdelávania bude hodnotenie slovné – absolvoval) 

· kolektívne vyučovacie predmety (komorný spev, zborový spev, komorná hra, inštrumentálny sprievod,  

hra v orchestri alebo hra v súbore)  sa hodnotia slovne – absolvoval 

 

1.5.2 Výtvarný odbor 

· vyučovacie predmety kresba, maľba a dekoratívne činnosti klasifikuje/hodnotí známkou vyučujúci 
daného predmetu  

(ak sa žiak nezúčastňoval dištančného vzdelávania bude ich hodnotenie slovné – absolvoval) 

· vyučovací predmet modelovanie a práca s materiálom sa hodnotí slovne – absolvoval  

· vyučovací predmet grafika sa hodnotí slovne – absolvoval  

 

 



1.5.3 Tanečný odbor 

· vyučovací predmet tanečná príprava klasifikuje/hodnotí známkou vyučujúci daného predmetu  
(ak sa žiak nezúčastňoval dištančného vzdelávania hodnotí sa slovne – absolvoval) 

· vyučovací predmet tanečná prax sa hodnotí slovne – absolvoval  

· vyučovacie predmety klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec a džezový tanec klasifikuje/hodnotí 
známkou vyučujúci daného predmetu  
(ak sa žiak nezúčastňoval dištančného vzdelávania bude ich hodnotenie slovné – absolvoval) 

· voliteľný vyučovací predmet súborová práca sa hodnotí slovne – absolvoval) 

 

2 Záverečná a postupová (kontrahovanie rôzne ročníky) skúška  4.ročník 1. a 2. časti + 5. r. 2. časti 
(VO)  I. stupňa a 4.ročník II. stupňa základného štúdia, 4. ročník štúdia pre dospelých (ŠPD) 
všetkých odborov zuš - HO, TO a VO 

 

2.1 V školskom roku 2019/2020 sa na základnej umeleckej škole vykonáva záverečná a postupová 
(kontrahovanie) skúška administratívne nasledovným spôsobom: 

· hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok hlavného 
predmetu, jednotlivých hlavných predmetov alebo zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov 

· do aritmetického priemeru známok administratívnej záverečnej skúšky sa započítajú koncoročné známky 
zo všetkých ročníkov príslušnej časti, stupňa a druhu štúdia a polročné známky z posledných dvoch 
ročníkov príslušnej časti, stupňa a druhu štúdia 

· do aritmetického priemeru známok administratívnej postupovej (kontrahovanie) skúšky sa započítajú 
koncoročné a polročné známky zo všetkých ročníkov príslušnej časti, stupňa a druhu štúdia  

· v prípade prestupu žiaka z inej školy je nutné započítať hodnotenie z odpisu katalógového listu žiaka 

o priebehu štúdia danej školy alebo predložených kópií vysvedčení za predmetné obdobie štúdia  
· v prípade zaradení žiaka po absolvovaní prípravného štúdia alebo prijatie žiaka do vyššieho ročníka              

po uskutočnení prijímacej skúšky je možné zarátať do aritmetického priemeru len dostupnú klasifikáciu   
· aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1;  

2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 

· aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol                                
a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor  

· aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach a predmetoch záverečnej alebo 

postupovej (kontrahovanie) skúšky kontrolujú dvaja členovia skúšobnej komisie a schvaľuje ho predseda 
skúšobnej komisie do 29. mája 2020 

· o výsledku a kontrole záverečnej a postupovej (kontrahovanie) skúšky bude vystavený písomný protokol 
· klasifikácia prebieha (hodnotí sa známkou) podľa vyhlášky o zuš /klasifikačné stupne a celkové 

hodnotenie žiaka - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/324/20110901 

tiež uvedené aj v ŠkVP -  https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/SkVP-ZUS-2019_2020_1_.pdf 

· v hudobnom odbore záverečná a postupová skúška prebieha administratívne z hlavného predmetu 

· v hudobnom odbore sú ostatné (aj povinné) vyučovacie predmety hodnotené na vysvedčení triednym 
učiteľom administratívne teda aritmetickým priemerom za uplynulé obdobie štúdia príslušnej časti, 
stupňa a druhu (koncoročné aj polročné hodnotenie) 

· vo výtvarnom odbore záverečná a postupová skúška prebieha administratívne z hlavných predmetov 

kresba, maľba a dekoratívne činnosti  
· vo výtvarnom odbore sú ostatné vyučovacie predmety modelovanie a práca s materiálom, grafika 

hodnotené na vysvedčení triednym učiteľom administratívne teda aritmetickým priemerom za uplynulé 
obdobie štúdia príslušnej časti, stupňa a druhu (koncoročné aj polročné hodnotenie)   

· v tanečnom odbore záverečná a postupová skúška prebieha administratívne z hlavných predmetov 
tanečná príprava + klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec alebo džezový tanec (podľa zamerania) 

· v tanečnom odbore sú ostatné vyučovacie predmety tanečná prax a súborová práca hodnotené                        
na vysvedčení triednym učiteľom administratívne teda aritmetickým priemerom za uplynulé obdobie 
štúdia príslušnej časti, stupňa a druhu (koncoročné aj polročné hodnotenie)   
 

V Piešťanoch dňa 15.5.2020 

Kamil Vavrinec, DiS. art. v.r. 

           riaditeľ školy                   


