Informace k hodnocení žáků za II. pololetí 2019 – 2020
Hodnocení žáka
V současné situaci je obtížnější zajistit spravedlivé hodnocení všech žáků. Zcela nová situace
a složitost vzdělávání na dálku vyžaduje více než obvykle soustředit pozornost na hlavní cíl
hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při
vzdělávacích aktivitách formou školních skupin není samo o sobě důvodem pro hodnocení žáka na
vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019 - 2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením. Rovněž nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, by
neměl být důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení
stupně prospěchu „nehodnocen“.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků
nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na
dálku, (nutným předpokladem je znalost prostředí a podmínek, ve kterých se žák
vzdělává, zvážení objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na
dálku) pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
 při celkovém hodnocení za 2. pololetí zohledníme klasifikaci v období od 3. 2. do 10. 3.
2020, snahu a práci při výuce na dálku a v případě nedostatku podkladů i k hodnocení v
prvním pololetí
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol
účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin
 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
2019/2020.
 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
 četbu související se zadanými úkoly
 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným
formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení
učitele)
 žák bude hodnocen na vysvědčení ze všech předmětů známkou, tzn. i z výchov (tělesná
výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, občanská výchova… )
 žák dostane na vysvědčení zpravidla známku stejnou nebo lepší, než dostal na konci 1.
pololetí, zpravidla by neměl obdržet známku horší
 cílem bude i po zbývající dobu především procvičování a upevňování učiva
 úkoly vypracované v rámci distanční výuky hodnotíme pozitivně, toto hodnocení má žáky
motivovat k jejich dalšímu plnění
 rodič nezodpovídá za správnost domácích úkolů, ale za jejich plnění žákem
 učivu, které se z důvodu uzavření škol nestihlo probrat tento školní rok, se budeme
věnovat ve školním roce následujícím
 do zameškaných hodin bude započtena pouze absence od 3. 2. do 10. 3. 2020
 s organizačními věcmi, které se vztahují k závěru školního roku (způsob předání
vysvědčení, odevzdání a příjem učebnic…), stejně tak jako s přítomností žáků 2. stupně
formou skupin do maximálního počtu 15 žáků, vás seznámíme neprodleně, jakmile
budeme znát podrobnosti.
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