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Hodnocení žáků 
 

 
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 

2019/2020  bude provedeno v souladu s pravidly Řádu školy upravenými 
vyhláškou MŠMT č. 211/2020   s ohledem na mimořádná opatření 
způsobená pandemií COVID-19.  
 

2. Při hodnocení se vychází z: 
 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl 
povinnost řádně docházet do školy,  

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, 
hodnoceno bude především pravidelné plnění a odevzdávání úkolů, pouze 
podpůrně jejich kvalita vypracování, 

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách 

konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do 

školy 

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 
 

3. Z bodů 2a, 2b, a 2d se vychází vždy. Z bodu 2c  jen tehdy, pokud se žák 

vzdělávacích aktivit ve škole zúčastnil. 
 
 
 
 
 
 
 



Odůvodnění  k bodu 3. 
 

• ZŠ Prachovice umožňovala zapojení všech žáků – viz pokyn ředitele 
školy ze dne 27. 3. 2020. Výuka nebyla závislá pouze na spojení přes 
internet a práci na počítači. Žáci i jejich zákonní zástupci měli 
možnost osobních kontaktů s vyučujícími, pracovní listy byly pro 
zájemce k dispozici vytištěné. Ti, kteří se výuky neúčastnili, byli 
prokazatelně opakovaně osobně kontaktováni (žáci i jejich zákonní 
zástupci) a seznámeni s různými možnostmi plnění zadávaných 
prací. Další možnou pomocí bylo doučování a pomoc s plněním 
zadávaných úkolů, které ve spolupráci se školou nabízela nezisková 
organizace „Šance pro Tebe“. 

• Způsob a možnosti distanční výuky ZŠ Prachovice umožňuje 
spravedlivé hodnocení každého žáka i při důrazu kladeném  na 
zvýšené respektování individuálních podmínek na domácí přípravu 
a vzdělávání na dálku. 

• Případné problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch 
žáka. 

• Žáci, kteří úkoly pravidelně neodevzdávali, mají možnost do 18. 6. 
2020 odevzdat jednotlivým vyučujícím svá portfolia vytvořená 
během domácí přípravy. 
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