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V souladu s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR (Covid19), navazujícím zákonem č.
135/2020 Sb. a vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuji následující postup hodnocení výsledků
vzdělávání žáků.
Dále uvedený postup nezahrnuje zvláštní případy hodnocení, které vycházejí z odlišných
podmínek žáka i pedagoga a vyžadují individualizovaný přístup za dodržení vyhlášky.
Tyto odlišnosti v návrhu hodnocení vždy projedná předem pedagog žáka s ředitelkou
školy.
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OBECNÉ A SYSTÉMOVÉ ZÁSADY EVALUACE

1.1

Obecné pokyny



Spravedlivé hodnocení každého žáka při respektování individuálních podmínek;



klasifikace na vysvědčení by neměla být horší než v předchozím pololetí;



problematické a sporné situace budou řešeny vždy ve prospěch žáka;



hodnocení žáka v průběhu vzdělávání na dálku (od 11. 03. 2020) nebude důvodem pro
hodnocení žáka „nedostatečný“ nebo „nehodnocen“;



hodnocení výchovných předmětů se považuje za zbytné a doporučuje se v něm uplatnit
prvky formativního hodnocení zpětné vazby a snahu žáka zlepšovat své výsledky;



hodnocení předmětu nebude vycházet podle stejných měřítek jako v loňském roce;



zameškané hodiny žáka se pro vysvědčení započítávají pouze do 11. 03. 2020;



hodnoceni budou všichni žáci konající JZZ2020 a MZ2020;



škola vydá všem žákům vysvědčení za druhé pololetí.

1.2

Termíny uzavření klasifikace



Uzavření klasifikace pro žáky přihlášené k MZ2020 je stanoveno na 07. 05.2020;



pedagogická rada pro třídy žáků přihlášených k MZ2020 je stanovena na 13. 05. 2020;



předání vysvědčení pro žáky přihlášené k MZ2020 je stanoveno na 29. 05. 2020;



uzavření klasifikace pro žáky konající JZZ2020 je stanoveno na 22. 05. 2020;



pedagogická rada pro třídy žáků konajících JZZ2020 je stanovena na 27. 05. 2020;



předání vysvědčení pro žáky konajících JZZ2020 proběhne den před zahájením ústních
JZZ2020 (žákům bude podle tříd upřesněno).
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PŘEDMĚTU

2.1


Hlavní podklady pro hodnocení
Hodnocení žáka získané v druhém pololetí v době od 01. 02. do 11. 03. 2020.

2.2


Podpůrné podklady pro hodnocení
Podklady získané v druhém pololetí v době od 11. 03. 2020, kdy vzdělávání probíhalo
na dálku.



Podklady získané v době od 11. 05. 2020, kdy vzdělávání probíhalo formou konzultací a
aktivit školních skupin.



Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí 2019/2020.
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KLASIFIKACE VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

3.1

Uzavření hodnocení za 1. pololetí

 Pokud žák nebyl na konci 1. pololetí hodnocen, byl mu stanoven náhradní termín pro
uzavření hodnocení v 2. pololetí.
 Pokud žáka nebylo možné ani v náhradním termínu hodnotit, uzavře se pololetní klasifikace daného předmětu jako „nehodnocen“.
3.2

IVP a komisionální přezkoušení

 Pokud měl žák vykonávat zkoušku nebo komisionální přezkoušení na základě podmínek
stanovených v IVP a tuto zkoušku ve druhém pololetí nevykonal, posuzuje se, že v daném předmětu prospěl a na vysvědčení se uvede odpovídající klasifikace.
3.3

Možnost přezkoumání výsledků hodnocení

 V souladu s §69 odst. 9 školského zákona zůstává zachována možnost žáka požádat o
přezkoumání výsledků navrženého hodnocení, a to do 3 dnů ode dne, kdy byl o stanoveném hodnocení informován (po pedagogické radě).
 Ředitelka školy stanoví v tomto případě komisionální přezkoušení žáka podle zákonných pravidel.

VOLNO K PŘÍPRAVĚ NA MZ2020 A JZZ2020
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Podle § 45 zákona č. 135/2020 Sb. může být pro žáky vyhlášeno 5 vyučovacích dnů
volna jako přípravu na konání MZ2020 nebo podle §46 4 dny k přípravě JZZ2020.



Ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. a přihlédnutím ke skutečnostem
uzavření školy od 11. 03. 2020 nebude další volno žákům před MZ2020 nebo JZZ2020
již vyhlašovat.

Třídní učitelé tříd konajících JZZ2020 nebo MZ2020 všechny žáky a jejich zákonné zástupce
seznámí se zněním tohoto dokumentu. Záznam o seznámení předají do kanceláře školy k
založení.

