Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
(příloha školního řádu)

Základní principy hodnocení:
•
•
•

respektování individuálních podmínek žáka,
vždy ve prospěch žáka,
klasifikace za druhé pololetí by neměla být horší než za pololetí první (zvláště u nižšího stupně gymnázia).

Hodnocení žáků:
•
•
•
•

•
•
•

vychází z podkladů za dobu řádné docházky (do 10. 3. 2020),
vychází podpůrně z prvního pololetí,
problematické situace řešit vždy ve prospěch žáků (známka „mezi stupni“ znamená přiklonit se k lepší
známce),
vychází podpůrně z podkladů při vzdělávání na dálku (pokud měl žák odpovídající podmínky pro takové
vzdělávání) – zohlednit:
o snahu žáků o pravidelnou přípravu,
o samostatnou práci a samostudium,
o četbu související se zadanými úkoly,
o portfolia,
o zvládnutí technologií – zařadit do předmětu zaměřeného na informační technologie,
hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení nedostatečný,
nedostatek podkladů za období vzdělávání na dálku není samo o sobě důvodem pro „nehodnocen“,
uvést stupeň „nehodnocen“ je možné pouze v případě, že neexistuje absolutně žádný podklad pro uzavření
známky a žák byl v prvním pololetí hodnocen slovem „nehodnocen“.

Hodnocení za první pololetí v náhradním termínu:
•
•
•
•

žákovi, kterému v prvním pololetí nebyla uzavřena známka, bude stanoven náhradní termín (v době, kdy
bude umožněna přítomnost žáků ve škole),
pokud žák nemůže být hodnocen ani v náhradním termínu, na vysvědčení se uvede „nehodnocen“,
předmětem hodnocení bude učivo do 11. 3. 2020,
podpůrně vzdělávací obsahy od 11. 3. 2020.

Postup do vyššího ročníku:
•
•

do vyššího ročníku postoupí každý žák, který byl hodnocen ze všech povinných předmětů s výjimkou výchov,
hodnocení stupněm „nedostatečný“ může nastat ve zcela výjimečných a nezpochybnitelných případech.

Komisionální přezkoušení:
•

žákům, kteří nebyli s hodnocením na konci druhého pololetí spokojeni, zůstává možnost přezkoumání
výsledků.

Opravné zkoušky:
•

•

žák hodnocený v řádném nebo opravném termínu stupněm „nedostatečný“ nejvýše ze dvou předmětů, má
možnost konat opravnou zkoušku do konce srpna 2020,
ze závažných důvodů může ředitel stanovit termín do konce září 2020.

