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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PROVÁDĚNÍ HODNOCENÍ
VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Úvod do hodnocení 2. pololetí 2019/2020
Hodnocení ve 2. pololetí v Základní škole Hradištko, okres Praha-západ, proběhne následujícím způsobem, a
to zejména ve smyslu vyhlášky č. 211/2020 Sb., která upravuje hodnocení za současného stavu, kdy jsou
školy od 11. 3. 2020 pro docházku žáků ke vzdělávání uzavřeny.
Z toho měla škola v období 2. - 6. března 2020 jarní prázdniny.
Nelze přihoršovat, protože nejsou úplně známy podmínky, důvody a možnosti ke zvolenému způsobu
vzdělávání žáka ve větší části období 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pro získání adekvátních podkladů
proto měli učitelé a žáci možnost využít malou část pololetí.
Toto nařízení bere v potaz, že učitelé měli od března pokyn, aby žáky hodnotili pouze motivačně, nepoužívali
hodnocení klas. stupněm 3, 4, 5 a období od března vedli zejména jako možnost pro vzdělávání s nízkou
mírou možnosti nastavení kvalitních podmínek pro ověřování výsledků vzdělávání a získávání relevantních
podkladů.
Učitelé provedou závěrečné hodnocení v souladu s následujícími pokyny v souladu s výše uvedenou
vyhláškou.
Vychází se z předpokladu vyhlášky, že vysvědčení za toto pololetí nemá do budoucna úřední hodnotu ve
vztahu k hodnocení známkami, hodnocení průměru atp.
Hodnocení se tedy bude řešit následujcícím způsobem.
Docházka za 2. pololetí na vysvědčení
Dle systému (Edookit) budou zapsány výsledné absence uzavřené k 10. 3. 2020.
Chování 1. - 9. ročník
V tomto pololetí budou všichni žáci zpravidla hodnoceni klasifikačním stupněm 1, neexistuje-li dostatek
podkladů pro hodnocení sníženým stupněm chování v období 1. února - 10. března 2020 a v období od vydání
tohoto nařízení do konce června 2020.
Chování jinak nelze hodnotit a nelze nehodnotit.
Hodnocení v 1. a 2. ročníku
• Hodnocení probíhá klasifikačním stupněm. Hodnocení je v kompetenci třídních učitelek.
• Učiteky vycházejí zejména z hodnocení 1. pololetí, z období února a dalších podkladů.
• Vychází se z přesvědčení, že učitel zná své žáky a rodiče a má širší možnost ovlivnit a ošetřit pozitivní
způsob hodnocení všech žáků ve všech předmětech.
• U prvňáků se jedná o jejich první vysvědčení v době školní docházky.
• S ohledem na aktuální situaci se vychází z předpokladu, že žáci budou vesměs hodnoceni
klasifikačním stupněm 1.

Hodnocení v 3. - 8. ročníku
Vychází se z předpokladu, že se na hodnocení podílí více vyučujících různých předmětů a je zapotřebí
jednotný systém.
Pro hodnocení všech předmětů se ve 2. pololetí použije slovní hodnocení. Na vysvědčení bude text
“hodnocen slovně” a součástí vysvědčení bude Vysvědčení - List B, kde bude text slovního hodnocení. Žák
bude mít text “prospěl” u celkového prospěchu.
Slovní hodnocení každého předmětu bude mít tyto části:
1. Absolvoval 2. pololetí.
2. Učitel vybere jeden z následujících závěrů:
1. K distančnímu vzdělávání přistoupil velmi aktivně a pracoval vynikajícím způsobem.
2. Při distančním vzdělávání pracoval, projevil snahu a píli.
3. Škola nemá možnost dostatečně zhodnotit práci v době distančního vzdělávání.
3. Je volitelná pro učitele.
Učitel uvede další objektivní a věcné zhodnocení práce žáka za celé 2. pololetí, které je formativního a
pozitivního charakteru. Učitel v této části může reflektovat či úplně použít jím získané sebehodnocení
žáka.
Hodnocení v 9. ročníku
Na konci pololetí, resp. po obdržení vysvědčení budou mít všichni žáci splněno 9 let povinné školní docházky
a úspěšně ukončené základní vzdělání.
Hodnocení probíhá klasifikačním stupněm.
Pro hodnocení v 9. ročníku se použije hodnocení 1. pololetí a hodnocení v období do 10. března 2020.
Učitelé použijí podpůrně výsledky práce a vzdělávání z období od 11. března do června 2020.
Žáci 9. ročníku budou tedy hodnoceni stejně nebo lépe než v 1. pololetí tohoto školního roku.
Pochvala ředitele školy
• Vyučující jednotlivých předmětů a třídní učitelé vyhodnotí žáky, kteří pracovali v době uzavřené školy
významně nadprůměrně, podávali výrazné výkony bez ohledu na podmínky.
• PŘŠ bude udělena na návrh třídního učitele, příp. jiného vyučujícího.
• Seznam žáků pro pochvalu bude projednán nejpozději na pdg. radě 16. 6. 2020.
• Konečný návrh žáků na PŘŠ doručí každý třídní do 17. 6. 2020 řediteli školy.
• Tato pochvala ředitele školy bude součástí vysvědčení za 2. pololetí 2019/20, na němž bude vytištěna.
• Návrhu na pochvalu ředitele školy se týká všech ročníků.
Opakování ročníku
Na základě výslovné žádosti zákonného zástupce a po dohodě s učiteli, třídními učiteli, výchovným poradcem,
příp. dalšími odborníky lze žáka nechat tzv. opakovat ročník.
Každá taková žádost bude posuzována zvlášť a s ohledem na zájem žáka, organizační a personální možnosti
školy. Opakování ročníku je bráno v úvahu pouze jako krajní řešení situace.
Pozn. spíše se budou hledat jiné cesty.

Ostatní
Na společném disku Google existuje souhrnná tabulka hodnocení. Tabulka je interním dokumentem školy přístup k hodnocení mají pouze vyučující.
Ti vyplní u každého vyučovaného žáka údaje o hodnocení ve 2. pol. 2019/20 - jakou známku by dal, “kdyby”.
Též slouží pro komunikaci nad návrhy pro pochvalu ředitele školy.
Slouží zejména jako podklad pro případné převádění hodnocení do známek na žádost zákonných zástupců,
nebo v případě potřeby může sloužit jako zpětná vazba o případném možném hodnocení klasifikačním
stupněm.
Návrh byl projednán školskou radou.
V Hradištku dne 10. června 2020
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