
Vážení rodiče,

zasílám upřesňující informace k hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení žáků prim až septim bude vycházet z následujících podkladů:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy, tedy 

do 11. března 2020 – na základě vyhlášky MŠMT jde o nejdůležitější součást hodnocení; tyto známky ze zkoušení, 

písemných prací a dalšího bude možné opravit buď po obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole v červnu, nebo 

jinou formou v průběhu vzdělávání na dálku; je důležité, aby se žáci s učitelem domluvili,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku – zde budou hodnoceny především následující

oblasti: 1) Komunikační aktivita žáka, 2) Plnění zadaných úkolů, 3) Kvalita odevzdané práce; v průběhu vzdělávání na 

dálku budou učitelé jako zpětnou vazbu zapisovat do bakalářů nejen hodnocení případných napsaných testů, ale 

v procentech také hodnocení výše uvedených oblastí, minimálně aktivitu žáka, a to k 11. květnu a k 19. červnu; toto 

hodnocení tedy nemá stejnou váhu jako podklady získané do 11. března, má především poskytovat zpětnou vazbu 

o práci žáka,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Výsledné hodnocení za 2. pololetí

 

Na konci roku dostanou žáci vysvědčení, ve kterém budou jednotlivé předměty hodnoceny klasicky formou známek. 

Hodnocení žáků v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení stupněm 

nedostatečný. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období do 11. března 2020 není sám o sobě důvodem k tomu, 

aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu nehodnocen. Učitelé budou 

respektovat specifické podmínky vzdělávání tak, aby výsledky byly pro žáky co nejlepší. Při souhrnu všech podkladů 

k hodnocení za 2. pololetí bude tedy snahou vyučujících, aby výsledná známka nebyla horší o více než 1 stupeň oproti 

1. pololetí školního roku. Bude zohledněna dlouhodobá práce žáka. Samozřejmě aktivita, zapojení, plnění úkolů jsou 

k tomu na straně žáků podstatnou podmínkou. Pokud bude zapojení žáka v průběhu vzdělávání na dálku aspoň 80 %, 

nemělo by dojít ke zhoršení hodnocení oproti tomu, které vychází z podkladů získaných za období do 11. března.

Hudební výchova, výtvarná výchova, občanská výchova, tělesná výchova budou hodnoceny stejnou známkou jako 

v pololetí. 

Žák může být nehodnocen pouze v případě, že není absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného 

předmětu na konci prvního pololetí nehodnocen. V souladu s ustanovením § 69 školského zákona bude žákovi stanoven 

náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit do konce září 2020.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost požádat o přezkoumání 

výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením podle § 69 odst. 9 školského zákona. Termín tohoto 

přezkoušení je možné dohodnout individuálně se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem.

 

Za vedení školy,

Ondřej Mrzílek
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