Hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí
školního roku 2020/2021
1) Hodnocení prvního čtvrtletí
 Do 20. 11. 2020 předat žákům a zákonným zástupcům hodnocení za
1. čtvrtletí, které bude obsahovat hodnocení na základě zvolených kritérií
 Pro 1. stupeň je doporučena forma širšího slovního hodnocení
 Pro 2. stupeň je doporučena kombinace klasifikace a stručného slovního
hodnocení
o Zhodnocení práce před zahájením distanční výuky a v jejím průběhu
 V případě užití širšího slovního hodnocení bude hodnocení obsahovat
o Zhodnocení školní práce před nástupem na distanční výuku
o Zhodnocení zapojení žáka do online výuky
o Zhodnocení odevzdávané práce a jiných žákovských výstupů během
distanční výuky
 Širší slovní hodnocení musí obsahovat položky, jaké dovednosti si žák osvojil,
co je potřeba zlepšit a doporučení, na co se dál zaměřit
 Stejný způsob hodnocení platí i pro skupiny MNŽ, podklady od jednotlivých
vyučujících shromažďuje garant ročníku, komplet přepošle TU příslušné třídy
(co žák dělal a jak pracoval)
 Vyučující druhého stupně předají hodnocení žáků za svůj předmět TU příslušné
třídy

2) Cesty k získání podkladů k pololetnímu hodnocení známkou na vysvědčení
 Hodnocení žáka během prezenční výuky
 Hodnocení žáka během distanční výuky
o Práce žáků při online výuce
o Samostatná práce žáků odevzdaná během distanční výuky
(zadávaná mimo online hodiny) – známky, body převedené na
známky
 Písemné práce nebo online zkoušení během distanční výuky
o dle předem zadaných kritérií
o pro online testy (např. zpracované v aplikaci Formuláře Google,
apod.) jsou doporučeny následující podmínky
 Žáci píší test v předem vymezený čas (v rámci online výuky i
mimo ni)
 V případě práce během online výuky jsou žáci připojení (online)
po celou dobu práce
 V případě práce během online výuky mají žáci zapnuté kamery
 (Především na 1. stupni) Žáci pracují samostatně bez jakékoliv
dopomoci

3) Doplňující informace
 Pro online zkoušení stejně jako pro jakoukoli práci žáků je potřeba zadávat
jasná kritéria hodnocení
 Online testy nebo zkoušení je možné realizovat během výuky nebo v jiných
domluvených termínech, ve skupinách i individuálně
 Na prvním stupni lze na přezkoušení vyčlenit dopolední blok online výuky,
domluvit se na vysuplování hodin vychovatelem, asistentem nebo speciálním
pedagogem. Pokud se vám nepodaří dohoda, obraťte se na ZŘŠ pro I. stupeň
 Na druhém stupni je možné pro individuální či skupinové přezkoušení využít
individuálních konzultací, je nutné žáky (a rodiče) předem informovat o využití
těchto hodin pro hodnocené aktivity
 Veškerá klasifikace je zapisována do Bakalářů. U zapsané známky musí být
zřetelné, že byla udělena v době distanční výuky
 Pokud rodiče se zkoušením dítěte online formou nesouhlasí, mají na to právo.
Upozorněte je pouze, že nebudete mít dostatek podkladů pro hodnocení
jejich dítěte v daném pololetí
 Pololetní kontrolní práce z českého jazyka, matematiky a případně dalších
předmětů nejsou ve školním roce 2020/2021 povinné. Ředitelka školy
doporučuje nahradit jiným typem komplexního ověření znalostí podobně jako
během 1. čtvrtletí školního roku.
 Na druhém stupni ředitelka školy doporučuje využít jako podkladu ke klasifikaci
komplexní práce typu samostatných ročníkových prací.

Hodnocení výsledků vzdělávání není ze strany MŠMT žádným způsobem upraveno, platí tedy
veškerá ustanovení školního řádu a jeho přílohy platných pro tento školní rok.
Při pololetní klasifikaci bude respektován případný nižší počet známek v jednotlivých
předmětech. Nedostatek známek bude muset být nahrazen jinými klasifikačními podklady –
různými formami hodnocení v průběhu distanční výuky (především zaznamenanými v aplikaci
Učebna Google - př. zpětná vazba učitelů k práci žáků, bodované úkoly, soukromé/veřejné
komentáře k práci žáků, apod.).
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