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Vydanie tohto vnútorného predpisu reflektuje na usmernenie ministra školstva, vedy, výskumu a špor-

tu Slovenskej republiky, ktoré 20. apríla 2020 publikoval portál www.ucimenadialku.sk pod názvom 

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimo-

riadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizá-

cia), pričom mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16. marca 2020 v 

dôsledku pandémie koronavírusu, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené 

ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. júnom 2020. 

 

V súlade s týmto usmernením riaditeľka škola oznamuje, že niektoré z vyučovacích predmetov, 

ktoré boli v súlade s platným školským vzdelávacím programom doteraz klasifikované, nebudú v da-

nom období niektoré klasifikované, nakoľko prerušené vyučovanie neumožňuje naplniť ciele týchto 

vyučovacích predmetov kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou. 

 

V prípade žiakov štvorročného štúdia gymnázia ide o nasledovné predmety: 

1) telesná a športová výchova v 1. ročníku 

2) telesná a športová výchova v 2. ročníku 

3) telesná a športová výchova v 3. ročníku 

4) telesná a športová výchova v 4. ročníku 

5) konverzácie v anglickom jazyku v 4. ročníku 

6) konverzácie v nemeckom jazyku v 4. ročníku 

V prípade žiakov osemročného štúdia gymnázia ide o nasledovné predmety:  

1) telesná a športová výchova v 5. ročníku (kvinta) 

2) telesná a športová výchova v 6. ročníku (sexta) 

3) telesná a športová výchova v 7. ročníku (septima) 

4) telesná a športová výchova v 8. ročníku (oktáva) 

5) konverzácie v anglickom jazyku v 8. ročníku (oktáva) 

6) konverzácie v nemeckom jazyku v 8. ročníku (oktáva) 

Všetky ostatné vyučovacie predmety zostávajú klasifikované a nemení sa ani zoznam vyučovacích 

predmetov, ktoré v súlade s platným školským vzdelávacím programom sú doposiaľ neklasifikované. 

O tejto dočasnej zmene budú formou prostredníctvom správy zaslanej cez edupage, ale aj prostred-

níctvom webového sídla školy informovaní všetci pedagogickí zamestnanci, ale aj žiaci a ich zákonní 

zástupcovia najneskôr do 30. 4. 2020.  


