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SMERNICA č.9/2018/2019    
   

O VEDENÍ PEDAGOGICKEJ DOMUNENTÁCIE  

  

Škola: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 

- Szepi   

   

Dátum: 1.9.2018   

PaedDr. Andrea Papp, riaditeľka školy    

  

Časť 1. Úvodné ustanovenia   
Článok 1.1 Účel vydania smernice 

1. Táto interná smernica stanovuje základné pravidlá pre vedenie pedagogickej dokumentácie v Základnej škole s 

vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou – Szepsi.   

2. Účelom internej smernice  je  úprava  povinností pedagogických  zamestnancov pri vedení a vypisovaní pedagogickej 

dokumentácie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad 

Bodvou – Szepsi.   

3. Interná smernica je záväzná pre všetkých pedagogických  zamestnancov  Základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou – Szepsi.   

   

Článok 1.2 Vymedzenie základných pojmov  

1. Pedagogická dokumentácia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi výchovno - vzdelávací proces  a podľa 

ktorých vydáva škola verejné listiny a rozhodnutia. Smernica sa riadi zákonom č.  245/2008  Z.  z.  o výchove  a vzdelávaní  

a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov (ďalej  len  ,,školský  zákon  ”).  Pedagogický  zamestnanec  je  povinný  pri  

spracovaní  osobných údajov zachovávať mlčanlivosť.   

2. Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii školy a školského zariadenia - jej vedenie, vyplňovanie, registratúru, 

archiváciu, upravujú tieto právne normy v znení neskorších prepisov:   

 Školský zákon č. 245/2008, - zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov,   

 vyhláška SR č.224/2011 Z.z o základnej škole v znení neskorších predpisov,   

 vyhláška SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov,   

 vyhláška č. 326/2008Z.z o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív,   

 zákon č. 503/2007 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.216/2007,   

 vyhláška Ministerstva vnútra SR 247/2007 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 
registratúrach, 

 vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach škôl a ŠZ, o osobných 
údajov   

 metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

 Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím 

- primárne vzdelávanie  

3. Pedagogická dokumentácia  sa vedie v štátnom jazyku. V školách v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku 

národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne (v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej 

národnostnej menšiny).  
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Časť 2. Pedagogická a ďalšia dokumentácia  
Článok 2.1 Vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie od šk.roku 2018/2019 

 

Elektronické vedenie dokumentácie  

A. Dokumentácia o žiakoch, učiteľoch, osobných údajoch, evidencie, zoznamy, tlač výstupných zostáv, triednych 

výkazov a  vysvedčení sa robí pomocou programu aScAgenda. Program je nainštalovaný na počítačoch v 

zborovni. K údajom majú prístup všetci pedagogickí zamestnanci pod svojím heslom, každý podľa pridelených 

práv. Zálohovanie dát sa robí na dve nezávislé médiá a zodpovedá zaň  riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky 

školy pre MŠ.  

B. Dokumenty bez osobných údajov a údajov podliehajúcich utajeniu sú zverejnené na internete na webovej 

stránke školy www.gymnmold.edupage.sk. Právo zverejňovania má vedúci zamestnanec školy a správca po 

odsúhlasení riaditeľkou školy.  

C. Dokumenty uložené v súboroch pdf aj v editovateľných súboroch (.doc, .xls, .ppt...) sú uložené u riaditeľky 

školy. Tieto sa archivujú na dvoch nezávislých médiách. Za archiváciu zodpovedá riaditeľka školy.  

Vedenie dokumentácie v tlačenej forme  

D. Dokumentácia vedená v písomnej podobe v spisoch u riaditeľky školy.  

E. Dokumentácia vedená v písomnej podobe u iných zamestnancov školy.  

Pedagogická dokumentácia podľa §11 ods. 3 zákona 245/2008:  
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učebné plány   x x   súčasť ŠkVP  

učebné osnovy   x x   súčasť ŠkVP  

vzdelávacie štandardy   x x   súčasť TVVP  

triedna kniha ZŠ  x  x   tlač na konci šk.r. do archívu 

triedny výkaz  x  x   
tlač na konci šk.r. do archívu 

(okrem ročníkov 2-4., 6-9) 

katalógový list žiaka  x   x  
tlač na konci šk.r. do archívu 

(okrem ročníkov 2-4., 6-9) 

protokoly o komisionálnych skúškach    x   archivácia na konci šk. roka 

rozvrh hodín  x x   x zborovňa, učebne  

školský poriadok školy   x x  x chodba, triedy  

plán práce školy    x  x  zborovňa 

tematické plány učiteľov      x   učitelia 

http://www.gymnmold.edupage.sk/
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Pedagogická dokumentácia podľa §11 ods. 10 zákona 245/2008: 
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návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami do 

špeciálnej školy, do špeciálnej materskej 

školy, do základnej školy a do strednej školy, 

    x x  výchovný poradca 

správa zo psychologického alebo špeciálno-

pedagogického vyšetrenia,  
    x x  výchovný poradca 

písomné vyjadrenie k školskému začleneniu,      x    

individuálny výchovnovzdelávací program 

individuálne začleneného žiaka,  
   x x x  výchovný poradca  

štatút školského zariadenia,    x x x    

organizačný poriadok,    x x x    

zoznam škôl a školských zariadení, s ktorými 

školské zariadenie spolupracuje  
  x x   ŠkVP, Plán práce 

 

Dokumentácia súvisiaca s riadením školy podľa §17 ods. 3 novely 224/2011 Vyhlášky 
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záznamy o práci v krúžku, plán činnosti      x vedúci krúžkov  

prehľad krúžkov, zoznamy žiakov v nich  x  x  x   vedúci krúžkov  

dokumentácia spojená s organizovaním 

výletov, exkurzií, plaveckých a lyžiarskych 

výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít 

okrem informovaného súhlasu podľa § 7  

   x   

ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a 

zástupcu riaditeľa  

 

 

x x x  príloha Plánu práce  

zápisnice o inšpekciách a iných kontrolách  x x x    

prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti 

pedagogických zamestnancov a odbornej 

činnosti odborných zamestnancov 
x  x x    

evidencia pracovného času zamestn. školy    x x x  zborovňa 

 rokovací poriadok pedagogickej rady   x x  x  príloha Plánu práce 

pracovný poriadok   x x x x zborovňa  

evidencia školských úrazov žiakov     x    
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registratúrny poriadok   x x  x sekretariát  

Školský vzdelávací program   x x     

Správa o VVČ za školský rok   x x     

Rozhodnutia     x    

Evidencia sťažností     x    

Plán kontinuálneho vzdelávania   x x     

Prevádzkový poriadok školy, ŠZ   x x x x vedúca výdajne stravy 

Vnútorný poriadok školy, ŠZ   x x     

Prevádzkové poriadky odborných učební   x x  x odborné učebne  

Plány koordinátorov, výchovného poradcu   x x     

Zoznamy žiakov  x x   x  tr.učitelia 

Súhlas so zverejňovaním mena, priezviska a 

fotografií žiaka  

 
  x    

Univerzálny informovaný súhlas     x    

Súhlasy zákonných zástupcov so 

spracúvaním osobných údajov žiakov  

 
  x    

Žiadosti zákonných zástupcov     x    

 

Článok 2.2  Všeobecné pokyny pri vypĺňaní pedagogickej dokumentácie 

1. Dokumentácia sa vypisuje elektronicky a písomnou formou. Pri písomnej forme sa postupuje nasledovne:  

 trvalým spôsobom, modrým atramentom alebo modrým guľôčkovým (nezmazateľným) 

perom, 

  čitateľne.  

2. Vysvedčenia je možné tlačiť laserovou tlačiarňou.   

3. Názov triedy vypisujeme vždy rímskou číslicou a veľkým písmenom (IV.A, IX.A).   

4. Zoznamy žiakov v pedagogickej dokumentácii píšeme vždy podľa abecedy.   

5. V  dokumentácii  je  zakázané  používať  bielidlo  (korekčná  tyčinka).  Je  zakázané  zápisy  meniť vyškrabávaním, 

gumovaním, vymazávaním alebo chemickými prostriedkami. Opravy sa robia prečiarknutím chybného zápisu tak, aby 
zostal čitateľný,  do Poznámok sa zapíše správny zápis, dátum opravy a meno s podpisom toho, kto opravu vykonal.   

6. Všetky kolónky parafujeme smerom z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu.  

7. Triedy jednotlivých ročníkov sa označujú rímskymi  číslicami.   

8. Paralelné triedy toho istého ročníka sa rozlišujú veľkým písmenom.   

9. V TK, TV, katalógových listoch a na vysvedčeniach sa ročníky vypisujú slovom.   

   

Elektronická triedna kniha ZŠ   

Triedna kniha sa vedie len v elektronickej podobe. 

1. TK je úradná kniha školy, ktorá oboznamuje so vzdelávacími oblasťami, vyučovacími predmetmi Štátneho vzdelávacieho 

programu a Školského vzdelávacieho programu, jeho vyučovacími predmetmi (základnými, voliteľnými a prierezovými) 

a školskými projektmi, kurzami, kde sa postupne vykazuje prehľad preberaného učiva, zaznamenávajú sa údaje týkajúce 

sa zoznamu žiakov a vyučujúcich, organizácie vyučovania v triede, dodržiavanie TPU, údaje o pravidelnej dochádzke, 

vymeškané hodiny.  

2. Každý pedagogický zamestnanec  má prístupové heslo do elektronickej triednej knihy, ktorá je súčasťou Edupage stránky 

školy www.gymnmold.edupage.org.  

3. Do ETK je učiteľ prítomný na hodine povinný zapísať prebrané učivo podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu 

a chýbajúcich žiakov v ten istý deň, keď prebehla hodina.  

4. Na začiatku školského roka na prvých triednických hodinách zapíše triedny učiteľ oboznámenie žiakov so školským 

poriadkom.  

5. Na prvých hodinách v odborných učebniach zapíše učiteľ odborného predmetu oboznámenie žiakov s prevádzkovým 

poriadkom učební (telocvičňa, učebňa techniky, počítačové učebne, prírodovedná učebňa).  

http://www.gymnmold.edupage.org/
http://www.gymnmold.edupage.org/
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6. Ak sa počas vyučovania neučilo podľa rozvrhu, ale sa uskutočnila školská akcia (výchovný koncert, výlet a pod.), do 

triednej knihy sa uvedie reálna činnosť žiakov, názov uskutočnenej akcie, neuvádza sa učivo, ktoré sa malo preberať.  

7. Vzájomné hospitácie PZ alebo hospitácie vedenia školy sa zapíšu k hodine do poznámky.  

8. Triednická hodina nie je súčasťou rozvrhu hodín. Triedny učiteľ ju uskutoční aspoň raz do mesiaca a zapíše jej obsah do 

elektronickej triednej knihy. Triednické záležitosti učiteľ rieši neodkladne, nečaká až na uskutočnenie triednickej hodiny.  

9. Ak učiteľ chýba krátkodobo z dôvodu školenia a pod., je povinný poslať odkaz pre suplujúcich učiteľov. Zastupujúci učiteľ 

uvedie učivo predmetu, ktorý zastupoval. Jedine v prípade výmeny hodín si môže učiteľ zapísať svoj predmet a svoje 

učivo. Z možností typu hodiny vyberie Výmena.  

10. Cez Edupage stránku a svoje prihlasovacie údaje triedny učiteľ kontroluje dochádzku žiakov a ospravedlňuje vymeškané 

hodiny. Uzavrieť dochádzku je potrebné do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Na žiakov zanedbávajúcich PŠD je potrebné 

upozorniť vedenie školy.  

11. Administrátor web stránky raz za týždeň prenesie dochádzku žiakov z elektronickej triednej knihy do aScAgendy.  

12. RŠ týždenne skontroluje záznamy v elektronickej triednej knihe a upozorní PZ na nájdené chyby.  

13. Na konci každého školského TK každej triedy sa vytlačí a uloží do archívu.  

 

Klasifikačný záznam (KZ) 

KZ vedie triedny učiteľ na tlačive.   

1. KZ nepatrí k povinnej triednej dokumentácii podľa školského zákona. 

2. Do KZ sa nedáva okrúhla pečiatka školy.   

3. Za jeho správnosť a úplnosť zodpovedá TU - zoznam žiakov  v abecednom poradí stav k 15.9. - vypísaný do 16.9.   

4. KZ  slúži na zapisovanie priebežného hodnotenia žiakov.  Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Hodnotí sa prospech - (osvojené kľúčové kompetencie = učebné výsledky v zmysle UO), 

(schopnosti = uplatňovanie učebných výsledkov v praxi, usilovnosť, osobnostný rast, spolupráca v tíme, tolerancia a 

rešpektovanie práv iných osôb) a správanie podľa školského poriadku. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú 

náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi.   

5. Spôsob  hodnotenia  žiakov  - podľa  uznesenia  pedagogickej  rady  na  začiatku  školského  roka. Dodržiavať Metodický 

pokyn na hodnotenie žiakov. 

6. Korešponduje so systémom hodnotenia žiakov - vypracovaný v súlade s legislatívou a vyjadrením MZ, PK.   

7. Žiaci zapísaní podľa abecedy - poradové čísla sa zhodujú s poradovými číslami v TK.   

8. Nepoužívajú sa žiadne znamienka + - ?, lomky, iné značky.    

9. Známky zapisuje každý vyučujúci iba za svoj predmet.   

10. Chybne zapísanú známku môže opraviť iba vyučujúci daného predmetu - takým spôsobom ako všetky opravy.   

11. O forme hodnotenia rozhodne riaditeľ po prerokovaní zvyčajne na prvej pedagogickej rade nového školského roka.  

12. Žiak sa v 2. až 9. ročníku hodnotí klasifikáciou piatimi stupňami vo všetkých predmetoch, v 0. a 1. ročníku slovne - štyrmi 

stupňami slovného hodnotenia.   

13. Žiak musí byť vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky aspoň dvakrát v polroku. Po ústnom skúšaní oznámi učiteľ 

žiakovi výsledok ihneď.  

14. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu 

najneskôr do 10 dní.   

15. Písomné, kontrolné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok.   

16. Písomné práce archivuje do konca školského roka.   

17. Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá trvá 45 min., prekonzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán 

skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru.   

18. V predmetoch, pri ktorých nie je určené učebnými osnovami písanie kontrolných písomných prác, nesmie prevládať 

počet známok z písomných prác nad počtom známok z ústnych odpovedí.   

19. V poznámkach k práci a správaniu žiakov sa nezapisujú poznámky, ktoré sú nepremyslené, ale majú byť formulované 

tak, aby boli v súlade s prijatými výchovnými opatreniami a školským poriadkom školy   

20. Stupne prospechu do KZ zapisuje každý vyučujúci za svoj vyučovací predmet.   

21. Triedny učiteľ vždy po I. a III. štvrťročnej hodnotiacej pedagogickej porade zapíše – dátum jej konania, zoznam 

slaboprospievajúcich žiakov, predmet a dôvod, výsledky hodnotenia správania, ospravedlnené a neospravedlnené 

hodiny v celkovom počte (môže byť priemer na triedu a žiaka).   
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22. Triedny učiteľ zapíše za I. a II. polrok – dátum konania PR, počet žiakov, ktorí ukončili polrok v danej triede, koľkí žiaci z 

daného počtu prospeli/neprospeli, koľkí žiaci z daného počtu boli klasifikovaní, vypísať menovite neprospievajúcich 

žiakov, predmet/y v skratke, z ktorého neprospeli a dôvod, vypísať menovite neklasifikovaných žiakov s dôvodom, 

hodnotenie správania za dané klasifikované obdobie, dochádzku za dané obdobie (počet vymeškaných ospravedlnených 

a neospravedlnených hodín, priemer na triedu a žiaka).   

23. Koniec školského roka. TU vyčiarkne všetky prázdne kolónky a strany  KZ a uzavrie ho ku dňu odovzdania vysvedčenia.   

Klasifikačný záznam uzavretý dňa .................. pod poradovým číslom ..........  .  (vlastnoručný podpis TU).   
 Az osztályzóív  ……………. …. -én a …. . sorszámmal lezárva. (Az osztályfőnök aláírása)  (Vypísať do 3 dní po 
klasifikačnej porade a odovzdať ZRŠ).   

.   

  

Triedny výkaz a katalógové listy   

1. Triedny výkaz v 0., 1. a 5. ročníku  sa vedie v elektronickej podobe (aScAgenda), výstup v tlačenej forme sa robí na konci 

školského roka, prípadne na požiadanie alebo pre potreby kontrolných orgánov je škola povinná urobiť výstup v tlačenej 

forme aj v priebehu školského roka.  

2. Všetky údaje obsiahnuté v papierovom triednom výkaze škola eviduje v databázovom systéme aScAgenda.  

3. Vedenie školy vytlačí na konci školského roka triedny výkaz každej triedy z aScAgendy a vyučujúci, triedni učitelia a RŠ 

doplnia podpisy.  

4. Po opravných skúškach najneskôr 31.8. sa doplnia všetky chýbajúce údaje súvisiace s opravnými skúškami a triedne 

výkazy sa založia do archívu.  

5. Najneskôr 24 hodín pred rokovaním pedagogickej rady o hodnotení každý vyučujúci predmetu uzavrie hodnotenie žiaka 

zo svojho predmetu za polrok v aScAgende a triedny učiteľ uzavrie navrhovanú známku zo správania.  

6. Rozhodnutia o oslobodení od predmetov, o riaditeľských pochvalách, iných oceneniach, o riaditeľských pokarhaniach, o 

povolení vykonať komisionálnu skúšku vydáva RŠ cez aScAgendu, pričom tlačivá archivuje v kartách žiakov, čím sa 

automaticky objavia v poznámkach v triednom výkaze.  

7. Triedny učiteľ dopíše do aScAgendy doložky potrebné do triedneho výkazu a vysvedčenia.  

Ostatné ročníky (papierova forma):  

8. Za správnosť, aktuálnosť zodpovedá TU.   

9. Vypísať podľa pokynov na 1. a .2 strane a podľa pokynov v úvode.    

10. Žiaci sa vedú v abecednom poradí. Novoprijatý žiak pokračuje ďalším číslom, ktoré nasleduje.  V ďalších ročníkoch sa 

dopĺňajú bez ohľadu abecedného poradia.   

11. Používané skratky musia byť v súlade s platnou legislatívou.    

12. Ak  je  žiak  preradený  do  inej  triedy  alebo  opakuje  ročník,  TU  uvedie  túto  zmenu  v zozname a kat. list žiaka presunie 

do inej triedy.    

13. TU odovzdá triedny výkaz ZRŠ skontrolovaný, uzavretý do 30.6.  Voľné okienka v príslušnom polroku vyčiarkať obvyklým 

spôsobom.   

14. Hodnotenie a všetky údaje v TV a na vysvedčení sa musia zhodovať.    

15. Do triedneho výkazu a katalógového listu sa zaznamenávajú: pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia, udelenie 

zníženého stupňa zo správania s odôvodnením, opravná skúška – predmet, dátum vykonania a jej výsledok  

16. V časti Poznámky, zmeny - opravy sa uvádza napr.:  

a. oslobodenie od vyučovania niektorého predmetu (Ak je žiak o s l o b o d e n ý z telesnej výchovy v katalógu i na 

vysvedčení má klasifikáciu oslobodený - felmentett. V katalógu sa zapíše do poznámok tento text: „Oslobodený 

z TSV povolením riaditeľa školy zo dňa....... číslo. (podpis tr. uč.) „Testnevelés és sport alól felmentve ............. 

-én/án , az iskola igazgatójának engedélyével a ........ sz. határozat alapján.“ (osztályfőnök aláírása)  

b. oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy  

c. štúdium mimo územia SR (ak žiakovi bolo povolené  štúdium v zahraničí, do katalógu sa zapíše: „Žiakovi riaditeľ 

školy povolil štúdium v zahraničí.“ (dátum, podpis tr. uč.) „A tanulónak engedélyezett a külföldön történő 

művelődése.“  (dátum, osztályfőnök aláírása)  

d. ak žiak vystúpil zo školy: („Žiak vystúpil zo školy, dôvod ..........dňa..............číslo.“ Podpis triedneho učiteľa, 

dátum vystúpenia/prerušenia/ sa uvedie i v zozname žiakov, ktorý je uvedený na začiatku katalógu. „A tanuló 

................ –án/én kilépett az iskolából, ok: ............, engedély száma:.......“)  
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e. štúdium podľa individuálneho učebného plánu ( „Žiak študoval podľa individuálneho študijného plánu.“ 

Rozhodnutie riad. školy zo dňa.......... číslo........... / podpis triedneho učiteľa / „A tanuló művélődése egyéni 

tanrend alapján történt. Az igazgató hatarázata, dátum:........, szám:.........“)  

f. opravy v katalógovom liste žiaka  

g. neklasifikovanie z predmetu („Žiak nebol klasifikovaný z ............ . Riaditeľ školy určil náhradný termín do 

........./ podpis tr. uč. /, dňa ............ . “ „A tanuló ...................-ból nem volt osztályozva. Az iskola igazgatója 

döntése alapján ezt .................. pótolnia kell. “ Žiakovi sa vydá výpis z  katalógového listu. Po ukončení 

klasifikácie zapíše: „Hodnotenie prospechu sa ukončilo v náhradnom termíne dňa.............../ podpis tr.  učiteľa 

/. Az értékelés ................. -én/án megtörtént. az osztályfőnök aláírása“) h. zmena priezviska žiaka  

i. zníženú známku zo správania s oddôvodnením („Žiak má zníženú známku zo správania, dôvod........  “ /dátum, 

podpis tr. učiteľa / „A tanulónak romlott a  magaviseleti értékelése. Indoklás: ............. “/dátum, az osztályfőnök 

aláírása/ )  j. doložky vysvedčenia  

 

Doklady o získanom vzdelaní  

Vysvedčenie   

a. V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom ZŠ vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a 

klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.   

b. Po kontrole všetkých údajov v aScAgende ZRŠ vytlačí vysvedčenia v tlačovej zostave zodpovedajúcej danému 

ročníku, TU podpíše, a odovzdá na kontrolu a podpis RŠ.   

c. Vysvedčenie za 1. polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  

d. Vysvedčenia sa vedie dvojjazyčne.   

e. Vysvedčenia sa vedú dvojjazyčne na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR (sú súčasťou tlačových zostáv v 

aScAgende).     

f. Podpisy na vysvedčení musia byť vlastnoručné.   

g. Vo vysvedčení je zakázané opravovať údaje.   

h. Vysvedčenie z ročníka, po absolvovaní ktorého žiak získa stupeň vzdelania, obsahuje aj doložku s uvedením 

získaného stupňa vzdelania a počet rokov splnenia školskej dochádzky.   

i. Doklady o získanom vzdelaní sú verejné listiny.   

 

Doložky na vysvedčení   

a. Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v 

školskom roku.... školou..... za....... ročník.   

b. Úspešným absolvovaním 4. ročníka základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku 

sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie. A tanuló alapfokú végzettséget szerzett.”  

c. Úspešným absolvovaním 9. ročníka základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v deviatom 

ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie. A tanuló alapiskolai végzettséget szerzett.”  

d. Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom, na vysvedčení z príslušného 

ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak splnil 10 rokov povinnej školskej dochádzky, ale nezískal nižšie stredné 

vzdelanie. A tanuló teljesítette a tízéves tankötelezettséget, de alapiskolai végzettséget nem szerzett.”   

e. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu, sa v 

doložke vysvedčenia uvedie: „ Žiak sa vzdelával podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. A 

tanuló oktatása egyéni nevelési - oktatási program szerint valósult meg.“  

f. Žiakovi s mentálnym postihnutím, ktorý sa vzdelával podľa UO pre žiakov s MP, sa v doložke vysvedčenia uvedie:    

„ Žiak sa vzdelával podľa UO pre žiakov s MP - A variant.  A tanuló oktatása az értelmi fogyatékos tanulók 

tanterve  - A variáns - szerint valósult meg. “  

g. Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, v doložke sa uvedie: „Žiak splnil 10 rokov povinnej školskej 

dochádzky“ „A tanuló teljesítette a tízéves tankötelezettséget.“.  

Odpis vysvedčenia   

a. Robí ho RŠ na písomnú žiadosť oprávnenej dospelej osoby pre bývalého žiaka školy.   

b. V záhlaví sa uvedie označenie „Odpis“ .   

c. Ak je možné, tak sa podpisy dajú ako v pôvodnom vysvedčení, ak to nie je možné, vypíšu sa mená a priezviská 

namiesto podpisov s doložkou „Tento odpis súhlasí s prvopisom“.   
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d. Odpis podpíše  aj súčasný riaditeľ školy.   

e. Použije sa odtlačok pečiatky školy v červenej farbe.   

f. Za odpis sa nevyberá správny poplatok.   

Výpis hodnotenia   

a. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia 

alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.   

b. Tento výpis nie je verejnou listinou.   

c. Výpis obsahuje identifikáciu žiaka, školy a hodnotenie prospechu a správania.   

d. Formu, náležitosti a spôsob odovzdania výpisu určí vedenie školy.   

e. Tlačovú zostavu na výpis hodnotenia pripraví v aScAgende vedenie školy, všetci triedni učitelia sú povinní použiť  

takto pripravený výpis.   

  

Záverečné ustanovenia  

1. Vedenie školy je povinné preukázateľne oboznámiť zamestnancov Základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou – Szepsi.   

2. Smernica na vypisovanie pedagogickej dokumentácie je súčasťou vnútorných predpisov školy.    

3. Smernica bola prerokovaná na PR dňa 4.9.2018.   

4. Smernica nadobúda účinnosť dňom 04.9.2018.   

  

   

   

 V Moldave nad Bodvou, dňa 04. 09. 2018                                                         PaedDr. Andrea Papp                                                

riaditeľka školy  
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Príloha č. 1   

Vzor: Katalógový list žiaka   

    

Štátne občianstvo: SR - SzK 

Rodné číslo aj s lomkou.   

Dátum narodenia: píše sa v nominatíve: 10. december 2000 - 2000. december 10. 

Národnosť: maďarská - magyar  

Školský rok: 20..../20.....   

Ročník: vypisuje sa slovom   

Poradové číslo:  bez  bodky  napr.  7  -  je  to číslo,  pod  ktorým  je  žiak  zapísaný  v triednom  výkaze, novoprijatí žiaci 

dostávajú nové poradové číslo  za posledným žiakom v zozname   

Trieda: I. A   

Ročník: prvý   

Zameškané hodiny: arabské číslice  

Celkové hodnotenie:    

PV - prospel s vyznamenaním   

PVD - prospel veľmi dobre   

P - prospel   

N - neprospel  

Celkové hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch špeciálnej triedy základnej školy (v školskej 

integrácii, v špeciálnej triede) a vo všetkých ročníkoch základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, vrátane 

žiakov, ktorých mentálne postihnutie je v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením, sa na konci prvého a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje slovami „prospel“ alebo „neprospel“.  

    

Príloha č. 2   

Vzor: Triedny výkaz   

    

Trieda: I.A   

Školský rok: s lomkou, napr. 20../20..   

Zhodu údajov - podpisuje 1PGZ - ktorý kontroloval zhodu údajov   

Názov školy: podlhovastá pečiatka školy  

Typ školy: plnoorganizovaná  - teljes szervezettségű  

Vyučovací jazyk: maďarský - magyar  

Dátum vydania vysvedčenia -  30.júna 20..   

Pečiatka - okrúhla červená   

Dôvod zmeny - podľa návodu na 5. strane  

Poradové číslo - bez bodky   

Rok školskej dochádzky: zvislou čiarou   

Stav žiakov k 15.9. - vypísať až 16.9. príslušného roka   

  

Príloha č. 3   

Skratky   

1. Skratky hodnotenia   

a. Hodnotenia správania a prospechu žiaka:  

veľmi dobré - VD  

 uspokojivé - USP   

menej uspokojivé -  MUSP 

neuspokojivé - NEUSP   

   

veľmi dobré výsledky - VDV  

dobré výsledky - DV  
uspokojivé výsledky - UV   
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neuspokojivé výsledky - NV   

   

b. Celkové hodnotenie žiaka:   

prospel s vyznamenaním PV  
prospel veľmi dobre - PVD  

prospel - P  

neprospel– N     

absolvoval - abs.   

neabsolvoval - neabs.   

  

2. Skratky predmetov:  

  

SPR     Správanie - Magaviselet  

MJL     Maďarský jazyk a literatúra - Magyar nyelv és irodalom  

SJSL     Slovenský jazyk a slovenská literatúra - Szlovák nyelv és szlovák irodalom   

ANJ     Anglický jazyk - Angol nyelv  

NEJ     Nemecký jazyk - Német nyelv  

BIO     Biológia   

DEJ     Dejepis - Történelem  

FYZ     Fyzika - Fizika  

GEO     Geografia - Földrajz  

HUV     Hudobná výchova - Zenei nevelés  

CHEM     Chémia - Kémia  

INF     Informatika   

MAT     Matematika   

OBN     Občianska náuka - Állampolgári ismeretek  

PVD    Prírodoveda - Természetismeret  

PVO     Prvouka - Környezetismeret  

PVC     Pracovné vyučovanie - Munkára nevelés  

TSV     Telesná a športová výchova - Test- és sportnevelés  

TECH     Technika - Műszaki nevelés  

VLA     Vlastiveda - Honismeret  

VYV     Výtvarná výchova - Képzőművészeti nevelés  

RKS     Rozvíjanie komunikačných schopností - Kommunikációs képességek fejlesztése  

VUC     Vecné učenie - Tárgyi ismeretek  

VMR    Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Házasságra és családi életre való nevelés  

TRH   Triednická hodina  - Osztályfőnöki óra 

        


