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Informace ředitelky školy k hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků ve 2. pololetí školního roku 2019 / 2020 

 vzhledem k uzavření školy a distančnímu způsobu vzdělávání žáků 

bude škola postupovat podle vyhlášky 211/2020 Sb. z 27. 4. 2020, 

kterou MŠMT stanovilo pravidla hodnocení žáků 

 

 při hodnocení budou jednotliví pedagogové vycházet zejména: 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí do 10. 3. 2020 

(viz ŽK) 
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání         

na dálku 

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době po otevření 

školy 

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí  

 

 za období vzdělávání „na dálku“ zohlední jednotliví pedagogové 

především: 

1/ snahu žáka o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů 

2/ samostatnou práci žáka a samostudium během vzdělávání na dálku 

3/ četbu související se zadanými úkoly 

4/ soubor odevzdaných prací žáka (především 6. – 9. ročníku), příp.  

    další podklady (např. pracovní listy, opakovací práce, slohové 

    a literární práce, projektové úkoly, doplnění poznámek, vlepení  

    materiálů, vypracovaná cvičení v PS apod.) 

5/ zvládnutí technologií a pravidel potřebných pro vzdělávání na dálku 

 

 vzdělávání „na dálku“ bude hodnoceno formativním způsobem ve 4 

stupních: 

a) pracoval/a úspěšně 

b) pracoval/a 

c) pracoval/a minimálně 

d) nepracoval/a  

 

 výsledné hodnocení žáka na vysvědčení bude provedeno klasifikačními 

stupni 1 – 5  
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 žák, který byl z povinných předmětů za 1. pololetí nehodnocen a který 

nemá ani do 10. 3. 2020 dostatek podkladů pro hodnocení, bude 

hodnocen slovem „nehodnocen“ 

 

 hodnocení výchovných předmětů považuje MŠMT za zbytné, a takto 

k němu přistoupí i pedagogové naší školy 

 

 vysvědčení bude předáno žákům, příp. zákonným zástupcům žáka 

30. 6. 2020 způsobem, o kterém budou informovat jednotliví třídní 

učitelé 

 

 

                                                                           Mgr. Alena Linhartová 
                                                                                ředitelka školy 
 

V Nýrsku dne 27. 5. 2020 

 

 

Vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 ke stažení ZDE 

vyhlaska_211-2020.pdf

