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Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia  v školskom roku 2019/2020. 

 

Metodické združenie v školskom roku 2019/2020 pracovalo podľa stanoveného plánu 

práce a zaoberalo sa týmito úlohami. 

Prvé zasadnutie bolo zamerané na úpravu ŠkVP v 9. a 10. ročníku pre školský rok 

2019/2020, implementáciu NŠFG 1.2 do TVVP, aktualizáciu TVVP vo všetkých ročníkoch 

a IVVP pre žiakov s viacnásobným postihnutím. 

Na druhom zasadnutí sme sa venovali vypisovaniu pedagogickej - triednej 

dokumentácie podľa interného predpisu.  Kritériá hodnotenia diktátov zo slovenského jazyka 

a previerok z matematiky zostali nezmenené. 

Na  ďalšom zasadnutí v januári boli učitelia oboznámení s pokynmi k polročnému 

hodnoteniu a klasifikácii podľa Metodického pokynu č. 19/2015. Členovia MZ boli 

informovaní o príprave žiakov na súťaž v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava, a na 

súťaž v speve.  

V rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti sa v mesiaci január a február konal 

čitateľský maratón. 

Dňa 11.2.2020 sa konala beseda s Mgr. H. Bučákovou a p. Suchým (z ÚPSVaR,  

z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí)  na tému: Dochádzka žiakov a záškoláctvo, riešenie 

neospravedlnenej absencie žiakov, opatrenia za neospravedlnenú absenciu. 

Počas prerušenia vyučovania od 16.3.2020 do 30.6.2020 vyučovanie prebiehalo 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika MŠVVaŠ SR. Keďže naši 

žiaci pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, vyučovanie elektronickou formou 

bolo nereálne. Z tohto dôvodu sme zvolili možnosť výučby dištančnou formou 

prostredníctvom pracovných listov z predmetov matematika, slovenský jazyk, fyzika, chémia, 

informatika, občianska náuka, vlastiveda. Pracovné listy boli zamerané na upevňovanie 

a utvrdzovanie už prebraného učiva. Pomocou zdravotných asistentiek sa PL doručili žiakom.  

Od 1.6.2020 bola obnovená výchovno – vzdelávacia činnosť na školách. Zákonní 

zástupcovia našich žiakov neprejavili záujem o vzdelávanie. Z tohto dôvodu sme naďalej 

vyučovali dištančnou formou.  

Tematické celky, ktoré na seba nadväzujú a neboli odučené vzhľadom k mimoriadnej 

situácii sa odučia v nasledujúcom školskom roku. 

Na základe Usmernenia ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na 

hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v druhom polroku školského roka 2019/2020, vydala riaditeľka Spojenej školy, 

Zimné 465, 053 23 Rudňany nasledovné pokyny k hodnoteniu a klasifikácii  žiakov: 

1. Hodnotenie žiakov v ročníkoch 1. – 7. vo variante A, B, C: slovne - absolvoval, 

absolvovala. 

2. Hodnotenie žiakov v ročníkoch 8. – 9. vo variante A, B, C: klasifikácia známkou. 



 Počas prerušenia vyučovania si jednotliví pedagogickí zamestnanci plnili úlohy 

formou práce z domu. Zamerali sa hlavne na tvorbu pracovných listov, samoštúdium, 

kontrolu TVVP, sledovanie aktualít z portálu: Učíme na diaľku.sk.  Jednotlivé činnosti si 

zaznamenávali v denníkoch.  

Podľa plánu práce mala byť vykonaná kontrola previerok a diktátov v ročníkoch  5. -

9., z dôvodu mimoriadnej situácie na školách sa nekonala. 

V júni sme sa venovali hodnoteniu a klasifikácii žiakov podľa Metodického pokynu č. 

19/2015 a boli vydané pokyny k vypisovaniu triednej dokumentácie. 

 

 

 

V Rudňanoch, 25.6.2020                               Mgr. Miloš Sedlák 
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