POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 1/2020
HODNOCENÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020
(na základě vyhl. č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku
2019/2020)

Základní principy hodnocení žáků:





Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních
podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro
vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.
Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

Postup pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků během uzavření škol a
vzdělávání na dálku:






Soustředit pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Práci
žáků v rámci vzdělávání na dálku má smysl hodnotit primárně slovně, motivačním
způsobem, zdůraznit žákovi to podstatné, a tím podpořit jeho učení.
Je nezbytné ve větší míře poskytovat hodnocení podporující žáky v tom, aby dokázali
více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své vzdělávací
výsledky. Účinnou podporu učení žáků přestavuje dobře zvládnuté formativní
hodnocení.
Při vzdělávání na dálku není nutné usilovat o naplnění kompletního obsahu ŠVP za
každou cenu, ale soustředit se na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP, zejména
v profilových předmětech.

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných i volitelných
předmětech na vysvědčení:
Všichni žáci budou hodnoceni na vysvědčení formou klasifikace.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020
zohlední:


podklady pro hodnocení získané v 2. pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků
nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020),




podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na
dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
podpůrně také podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí
školního roku 2019/2020.

Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání
na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo
jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák
z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.
Z vyhlášky plyne, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“
lze připustit pouze tehdy, není−li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného
předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také
slovem „nehodnocen(a)“, anebo se jedná o předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a
nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení.
Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních
skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka
na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí (není splněno žádné kritérium ze
základních principů hodnocení žáka – viz výše), pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského
zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září
následujícího školního roku.
V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný
nejvýše z 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst.
7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném
ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Platí, že ředitel školy může žákovi, který na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být
hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a
důvodů uvedených v žádosti.

Hodnocení žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku nebo přihlášených
k maturitní zkoušce
Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní
zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a) nebo slovem „nehodnocen(a). Zákon
č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich
ukončování ve školním roce 2019/2020 připouští k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce
všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání), ale neruší
školám povinnost předat i těmto žákům vysvědčení za 2. pololetí.
Vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky žáci
přestávají být žáky školy, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako
neúspěšné na vysvědčení. Ročník tedy formálně ukončí všichni.

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm
prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno
slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášeni
k maturitní zkoušce nebo žáci konající závěrečnou zkoušku), tak se namísto stupňů
neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvede na vysvědčení slovo „prospěl(a)“.

České Velenice 11. 5. 2020

RNDr. Milena Elsterová, v. r.
ředitelka školy

