Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Na základě vyhlášky č.211 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, kterou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanovuje podle § 56, § 71 a § 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), bude vycházet hodnocení výsledků
vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 z následujících podkladů:
1. Přihlédnutí k výsledkům za 1.pololetí, kdy se výsledná známka může odlišovat s ohledem
na níže uvedené body.
2. Hodnocení získaná během přímé výuky v měsíci únoru a březnu (do 10.3.2020).
3. Práce žáka během výuky na dálku s přihlédnutím k individuálním podmínkám žáka (snaha
o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů, aktivita, portfolio prací žáků, hodnocení v iskole
během období výuky na dálku, konzultace s učiteli, sebehodnocení žáků).
4. Podpůrně bude přihlédnuto k podkladům pro hodnocení získaných při vzdělávacích
aktivitách konaných ve škole od 25.5.2020 (v případě přímé přítomnosti žáků ve škole).
Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.
V případě, že u žáka není dostatek podkladů pro hodnocení nebo je jeho prospěch nedostatečný,
bude toto žákovi a jeho zákonnému zástupci písemně oznámeno do konce května vyučujícími
jednotlivých předmětů. Zároveň se učitel s žákem domluví na podmínkách získání dalších
podkladů pro hodnocení.
Žáci se dozví předběžné hodnocení v jednotlivých předmětech do 15.6.2020. Informace
o klasifikaci budou zapsány do iskoly.
Vysvědčení bude předáváno 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet
od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových
stránkách.
Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT se dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí
se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021
a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

