
Ako budú školy v roku 2021 rozhodovať o 
známkach GCSE
Pokyny pre rodičov a opatrovníkov študentov, ktorí 
angličtinu používajú ako druhý jazyk

Čoho sa tieto pokyny týkajú?

V tomto dokumente nájdete praktické informácie o tom, ako budú školy v lete 2021 rozhodovať 
o známkach GCSE. Nájdete v ňom tiež rady o tom, čo môže vaše dieťa urobiť v rámci prípravy a 
ako ho môžete podporovať.

Za posledný rok museli z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 mnohé školy na dlhšie zavrieť 
svoje brány. Vláda sa preto rozhodla, že by nebolo spravodlivé, keby sa tento rok konali testy 
GCSE. Namiesto toho budú učitelia hodnotiť vaše dieťa a o známkach budú rozhodovať iným 
spôsobom.

V týchto pokynoch sa dozviete informácie o týchto otázkach:

• Ako budú škola a učitelia rozhodovať o známkach vášho dieťaťa? 

• Aké má vaše dieťa práva a čo môžete robiť, ak nie ste spokojní so známkami svojho dieťaťa?

• Ako môžete dieťaťu pomôcť pripraviť sa na hodnotenia? 

Celé vládne pokyny si môžete prečítať na adrese https://www.gov.uk/government/publications/
awarding-qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021. 
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1. Ako budú školy rozhodovať o známkach dieťaťa?

Za posledný rok boli pre väčšinu študentov školy na celé týždne zatvorené a takmer celá 
výučba v tom čase prebiehala online. Vláda sa preto rozhodla, že testy v rámci systému GCSE a 
pre úrovne AS a A sa nahradia hodnoteniami učiteľov.

• V lete 2021 nebude musieť vaše dieťa absolvovať žiadne testy. Učitelia budú hodnotiť prácu 
dieťaťa len na základe aktivít počas online hodín a vzdelávania v triede.  Učitelia môžu pri 
rozhodovaní sa o známkach dieťaťa využiť skúšobné testy a hodnotenia.

• Toto leto nebudú prebiehať žiadne testy, pričom získanie dobrých známok by nemalo byť 
náročnejšie ako po iné roky.

• Ak učitelia dieťaťa neodučili všetky hodiny v rámci svojho učebného plánu („učebných 
osnov“), budú hodnotiť len obsah, ktorý dieťa naučili.

• Pri udeľovaní známky dieťaťu si môžu učitelia pozrieť celú prácu, ktorú dieťa odovzdalo v 
rámci daného predmetu, napríklad všetky práce odovzdané na angličtine na úrovni Key 
Stage 4.

• Učitelia dieťaťa budú o známkach rozhodovať neskôr v tomto roku. Chcú, aby vyučovanie 
pokračovalo čo najdlhšie, keďže počas lockdownu odpadli mnohé hodiny. Učitelia musia 
známky odovzdať do 18. júna 2021.

• Niektoré predmety na stredných školách využívajú odlišné hodnotenia testov, napríklad také 
predmety ako tanečná, dizajn a technológie. Tieto predmety sa nehodnotia na základe testov. 
Dieťa sa bude naďalej na tieto predmety normálne pripravovať. Učitelia ich budú známkovať 
a budú súčasťou výslednej známky dieťaťa za dané predmety.

• Ak dieťa nemôže z dôvodu situácie počas pandémie ochorenia Covid-19 absolvovať 
predmety, ktoré sa nehodnotia na základe testov, nemalo by mať obavy. V takom prípade z 
toho nebude mať žiadne problémy ani nepríde o známky.

• V systéme GCSE a pre úrovne AS a A sa budú výtvarná výchova a dizajn hodnotiť len na 
základe portfólia dieťaťa. („Portfólio“ je kolekcia všetkých kresieb, dokumentov a návrhov 
dieťaťa vytvorených v rámci tohto predmetu.)

2. Čo môžete robiť, ak nesúhlasíte so známkou svojho dieťaťa?

Ak nie ste spokojní so známkou dieťaťa, môžete požiadať o jej zmenu. Tento formálny postup sa 
nazýva „žiadosť o opravu známky“. O takúto opravu môžete požiadať z dvoch dôvodov:

1. Administratívne alebo procesné chyby:

Tieto problémy môže spôsobiť osoba, ktorá nesprávne zadala  
známku dieťaťa do počítača alebo formulára.

• Najskôr by ste sa mali obrátiť na pracovníkov školy, či chybu  
nespravili oni.

• Ak došlo k chybe, pracovníci školy sa obrátia na skúšobnú  
komisiu. Známku dieťaťa zmenia po schválení skúšobnou  
komisiou.
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2. Chyby vyplývajúce z akademického hodnotenia:

V tomto prípade nesúhlasíte so známkou, ktorú vášmu dieťaťu dal učiteľ, a myslíte si, že nie je 
spravodlivá.

• Ak pracovníci školy nesúhlasia s tým, že došlo k  
administratívnej alebo procesnej chybe, dieťa má právo  
požiadať pracovníkov školy, aby sa namiesto neho obrátili  
na skúšobnú komisiu (to znamená „v jeho mene“).  
Skúšobná komisia rozhodne o tom, či učiteľ urobil  
akademickú chybu. Ak budú členovia skúšobnej komisie  
súhlasiť s tým, že došlo k akademickej chybe, známka sa zmení.

• Pamätajte na to, že akademické chyby zo strany učiteľov musia byť veľmi závažné, aby sa 
známka zmenila.

Dôležité je zapamätať si, že pri riešení žiadosti o zmenu známky sa môže známka zmeniť na 
vyššiu alebo nižšiu.

Dieťa dostane známky pre úrovne AS a A 10. augusta 2021 a v rámci systému  
GCSE 12. augusta 2021.

3. Ako môžete pomôcť dieťaťu, skôr než dostane známku?

Obdobie pred tým, ako budú učitelia dieťaťa rozhodovať o známkach, je veľmi dôležité. Dieťa 
by malo naďalej usilovne pracovať na zlepšovaní svojho učenia a známok. Ako rodič alebo 
opatrovník zohrávate v rámci jeho podpory veľmi dôležitú úlohu.

Príprava na hodnotenie:

• Pomôžte dieťaťu rozhodnúť sa, ktoré predmety sú najdôležitejšie a na ktorých má pracovať. 
V niektorých predmetoch nemusí aktuálne dosahovať školské  
ciele. Do udelenia známok zostáva veľmi málo času, preto je  
dôležité zameriavať sa na najdôležitejšie oblasti.

• Podporujte dieťa doma pri plánovaní časového rozvrhu  
opakovania, aby vedelo, čo má robiť a koľko času na to  
má. Dieťa pravidelne kontrolujte, uistite sa, že dodržiava  
časový rozvrh, a keď je to možné, pomôžte  
mu dobehnúť zameškané.

• Znalosti a chápanie preberanej témy môžete u dieťaťa kontrolovať tak, že sa ho budete doma 
pýtať súvisiace otázky. Povedzte dieťaťu, aby vám tému odprezentovalo. Ak sa napríklad 
dieťa pripravuje na rozprávanie, môže si to doma precvičovať s vami.

• Pomáhajte dieťaťu s domácimi úlohami. Vytvorte časový rozvrh domácich úloh a kontrolujte 
jeho plnenie. Ak je to možné, vytvorte dieťaťu tiché miesto na štúdium, kde sa mu bude 
ľahšie učiť.

• Dôležité je byť v pravidelnom a čo najčastejšom kontakte s pracovníkmi školy. Ak nehovoríte 
dobre po anglicky, požiadajte pracovníkov školy, aby vám zabezpečili tlmočníka.

• Ak máte akékoľvek obavy súvisiace s vaším dieťaťom, porozprávajte sa s pracovníkmi školy.
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Dôležitosť rozvoja zručností v anglickom jazyku:

• Povzbudzujte dieťa, aby čítalo v angličtine. Čítanie pomôže dieťaťu rozvíjať slovnú zásobu v 
angličtine a lepšie chápať gramatiku, ktorú bude potrebovať pri učiteľských hodnoteniach. K 
dispozícii sú knihy z kategórie beletrie aj literatúry faktu pre rôzne úrovne anglického jazyka 
(napríklad pre začiatočníkov, stredne pokročilých či pokročilých). Penguin Graded Readers a 
Macmillan Graded Readers ponúkajú rozsiahle kolekcie  
takýchto kníh. Ak si ich nemôžete dovoliť sami, požiadajte  
pracovníkov školy, do ktorej chodí vaše dieťa, aby vám ich kúpili.

• Pripomínajte dieťaťu, aby používalo dvojjazyčný slovník. Povzbudzujte dieťa, aby si nové 
anglické slovíčka písalo do svojho glosára (minislovníka) a potom si ich prekladalo do 
rodného jazyka. Ak si slovník nemôžete dovoliť sami, požiadajte pracovníkov školy, do 
ktorej chodí vaše dieťa, aby vám ho kúpili. Vaše dieťa tiež môže používať online prekladač, 
napríklad Prekladač Google.

• Povzbudzujte dieťa, aby počúvalo formálnu hovorenú angličtinu.  
Webová lokalita TED Talks je dobrým zdrojom bezplatných videí na  
akademické témy s titulkami v rôznych jazykoch.

Používanie materinského jazyka:

Nie všetky práce sa musia robiť v angličtine. Pre dieťa je skvelým prínosom, keď používa svoj 
materinský jazyk. Používanie materinského jazyka môže pomôcť rozvíjať angličtinu a podporiť 
dieťa pri príprave na hodnotenia. Pre dieťa môže byť jednoduchšie chápať akademické 
vedomosti vo svojom materinskom jazyku ako v angličtine.

• Pri pomoci s domácimi úlohami môžete dieťa podporiť tak, že budete hovoriť svojou 
materčinou. Úlohy, ktoré dieťaťu zadala škola, môžu byť v angličtine, no s dieťaťom o nich 
môžete hovoriť vo svojom rodnom jazyku.

• Pre dieťa môže byť často užitočné napísať si prvý koncept práce v rodnom jazyku a potom ho 
preložiť do angličtiny. Skôr než sa dieťa pustí do prekladania práce do školy, môžete si prvý 
koncept prečítať a okomentovať ho.

• Ak musí dieťa písať úlohy len v angličtine, môžete mu povedať, aby vám o konkrétnej téme 
povedalo ešte aj v rodnom jazyku. Takýmto spôsobom môžete vy aj dieťa skontrolovať kvalitu 
práce.

• Vyhľadávanie školských tém v knihách alebo na webových  
lokalitách v materinskom jazyku môže dieťaťu pomôcť pri  
učení. Dieťa môže napríklad využiť bezplatnú webovú  
lokalitu Khan Academy a pozrieť si mnohé témy. Táto  
webová lokalita je preložená do 30 jazykov.
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