
 

 

DODATOK č. 1/2022 

 K HODNOTENIU A KLASIFIKÁCII ŽIAKOV V OA DMJ 

 

 

Klasifikačný poriadok 

 
je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorý 

ministerstvo vydalo v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Dňa 20. 10. 2021 NR SR schválila novelu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť nadobudla 

novela 01. 01. 2022, a v zmysle novely upravujeme a dopĺňame podľa § 55 zákona č. 245/2008 

Z. z. Hodnotenie a klasifikácia žiakov v OA DMJ v bode 2 a v prílohe A – Klasifikácia 

spoločensko-vedných odborov nasledovne:  

 

Bod 2 – Hodnotenie a klasifikácia žiakov - sa pôvodný text: „V predmetoch, ktoré sa 

neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie 

„absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so školským 

vzdelávacím programom“ nahrádza textom:  

Žiak, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa § 55 

odseku 2, 3 alebo odseku 4,  zákona č. 245/2008 Z. z. sa na vysvedčení a v katalógovom liste 

žiaka uvádza 

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval, 

b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval 

alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo 

c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa 

neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval. 

 

 

Príloha A – Klasifikácia spoločensko-vedných odborov – pôvodný text: 

„Predmet Náboženská výchova/Etická výchova (NBV/ETV) sa neklasifikuje. Hodnotenie sa 

uskutočňuje slovne a do katalógového listu žiaka a na vysvedčení sa uvedie absolvoval/a“ 

nahrádza textom:  

Žiak, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa § 55 

odseku 2, 3 alebo odseku 4,  zákona č. 245/2008 Z. z. sa na vysvedčení a v katalógovom liste 

žiaka uvádza 

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval, 

b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval 

alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo 

c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa 

neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval. 

 

 

 

 



 

Žiakovi pri hodnotení predmetov Etická výchova a Náboženská výchova na OA DMJ sa uvádza 

forma v zmysle § 55 ods. 12 školského zákona: 

 aktívne absolvoval 

 absolvoval 

 neabsolvoval 

 

 

Dodatok č. 1/2022 k Hodnoteniu a klasifikácii žiakov na OA DMJ je vypracovaný i v súlade so 

Školským vzdelávacím programom (ŠkVP). 

 

Dodatok č. 1/2022 k Hodnoteniu a klasifikácii žiakov na OA DMJ bol prerokovaný na PR       

26. 04. 2022 a  nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Čadca 25. 04. 2022      Ing. Jitka Konáriková 

        riaditeľka školy 
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