
Základná umelecká škola, Železničná  č.6., Poltár 

 

HUDOBNÝ ODBOR 
 

Vážení rodičia, na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na hodnotenie žiakov ZUŠ               
v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po               
prerokovaní v pedagogickej rade ZUŠ Vám oznamujeme spôsob záverečného hodnotenia za 2. polrok školského              
roku 2019/2020.  
Ukončenie stupňa vzdelania  
V školskom roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne.             
Na základe rozhodnutia Umeleckej rady z 7.5.2020 sme navrhli, aby ZUŠ zorganizovala pre absolventov              
videokoncert,/ sólo vystúpenie/, videovýstavu prezentácie výtvarných prác ,virtuálna panelová         
výstava/,oznámenie o ukončení štúdia  a netradičné tablo absolventov 2020. 
Ak žiaci pracovali počas on line vyučovania i v predmetoch navrhovaných na hodnotenie „absolvoval“              
môžu sa hodnotiť známkou. 
Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:  
● Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok vyučovacích              
predmetov z RUP (rámcové učebné plány pre ZUŠ). Do aritmetického priemeru známok sa započítajú             
koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných               
dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.  
● 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 záverečnej skúšky kontrolujú dvaja členovia              
komisie a schvaľuje ho predseda komisie 29. mája 2020.  
 
Klasifikované predmety a predmety, ktoré budú hodnotené výsledným stavom absolvoval/a 
 
Absolvoval/a – nie je slovné hodnotenie. Je to vyjadrenie stavu, keď nebolo možné plnohodnotne realizovať               
ciele predmetu počas prerušeného vyučovania v školách.  
V prípade klasifikovaných predmetov, žiak bude klasifikovaný v priebežnom aj súhrnnom hodnotení známkou: 1            
– výborný, 2 – chválitebný, 3 – uspokojivý. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak v súhrnnom hodnotení                
klasifikovaný známkou 4 – neuspokojivý.  
 
V čase mimoriadnej situácie žiaci prvého stupňa základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia a štúdia               
pre dospelých, ktorí v prvom polroku dostali známku neuspokojivý z dvoch alebo viacerých vyučovacích              
predmetov alebo boli nehodnotení, budú absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. augusta 2020. O              
preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

 
V čase mimoriadnej situácie prebieha vyučovanie online na týždennej báze. Neúčasť na online vyučovaní je              
potrebné ospravedlniť zákonným zástupcom. 
 

HUDOBNÝ ODBOR: 

Zoznam klasifikovaných a neklasifikovaných vyučovacích predmetov k 30.6.2020 

Odbor  Predmet  Klasifikovaný Absolvoval/a 
hudobný Hra na nástroji/spev   

Hudobná náuka   
Obligátny nástroj   
Komorná hra, sprievod   
Komorný, zborový spev   
Hra v súbore, hra v ľudovom súbore   
Štvorručná hra   



 
Žiaci prípravného štúdia sú spôsobilí všetci postúpiť do 1. ročníka základného štúdia, čiže automaticky bez               
preskúšavania postupujú do 1. ročníka ZUŠ.  

V 1. ročníku prvej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety: Hra na               
nástroji/spev, Hudobná náuka a obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev), ostatné predmety sa             
neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka).  

V 2. ročníku prvej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety: Hra na               
nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné vyučovacie            
predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka). 

V 3. ročníku prvej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety: Hra na               
nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné vyučovacie            
predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka). 

V 4.ročníku prvej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety. Hra na              
nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné vyučovacie            
predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka). 

V 1.ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety: Hra na             
nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné vyučovacie            
predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka).  

V  2.ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety: Hra na              
nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné vyučovacie            
predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka). 

V 3.ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety: Hra na             
nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné vyučovacie            
predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka).  

V 4.ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety: Hra na             
nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné vyučovacie            
predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka).  

V 1.ročníku druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých sa známkou klasifikujú predmety:            
Hra na nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné             
vyučovacie predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď              
tabuľka).  

V 2.ročníku druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých sa známkou klasifikujú predmety:            
Hra na nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné             
vyučovacie predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď              
tabuľka). 

V 3.ročníku druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých sa známkou klasifikujú predmety:            
Hra na nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a voliteľné             
vyučovacie predmety, ostatné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď              
tabuľka).  

V 4.ročníku druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých sa známkou klasifikujú predmety:            
Hra na nástroji/spev, Hudobná náuka, obligátny nástroj (u žiakov navštevujúcich predmet spev) a ostatné              
predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení bude slovo „absolvoval (a)“ (viď tabuľka).  
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