Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných
předmětech ve 2.pololetí školního roku 2019/2020
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, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (snaha žáků o
pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatná
práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; četba
související se zadanými úkoly; portfolia prací žáků, případně jejich další podklady,
které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli; zvládnutí
technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku,
pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na
informační technologie)



podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
2019/2020

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku do konce druhého pololetí nesmí být důvodem
pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm
nedostatečný.
Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období
vzdělávání na dálku během uzavření škol do konce druhého pololetí, není sám o sobě
důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně
prospěchu „nehodnocen“.
Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do
začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Všechny ročníky, kromě závěrečných
Hodnocení stupněm 1 - 4 proběhne podle výše stanovených kritérií.
"N" - je možné klasifikovat Nkem, jen v případě, pokud nemáme vůbec žádné podklady pro
hodnocení a v 1. pololetí byl žák hodnocen také Nkem. Pokud žák splňuje tato kritéria, musí
vykonat zkoušku v náhradním termínu - nejpozději do konce září (podle našich zvyklostí do
konce srpna).
"5" - je možné v odůvodněných případech klasifikovat stupněm 5. Žák musí vykonat
opravnou zkoušku do konce srpna.

Závěrečné ročníky
K ZZ a MZ jdou všichni žáci posledních ročníků. Nelze hodnotit na konci 2. pololetí
"Nehodnocen" nebo "5". "N" nebo "5" na konci 1. pololetí také není překážkou k připuštění
k MZ nebo ZZ.
Ročník tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným
vykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky).
Pokud by žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu
„5 - nedostatečný“ nebo slovy „nehodnocen“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl“.
Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášeni k maturitní zkoušce nebo
závěrečné zkoušce), tak se namísto stupňů neprospěl nebo nehodnocen uvedou na
vysvědčení slova „prospěl“.

