
Dodatek ke školnímu řádu ze dne 11. 1.2021

pravidta hodnocení zš Ratibořicrá

Doplňuje se bod č.22, část l. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdě!ávání a chování ve škole
a na akcích pořádaných školou

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2O2O/2021 se řídí dle metodického pokynu Doporučení pro školy
k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 202012027 vydaném nllŠrrllr dne 4. L.2021.

Vzhledem ke specifické situaci v době vzdělávání distančním způsobem není nutno dodržet počet
poŽadovaných podkladŮ pro hodnocení, zejména počet známek a množstvía rozsah písemných testů
a ústního zkoušení, který je uveden v pravidlech hodnocení školy.

Při celkové klasifikaci žáka se vyučujícízaměřuje také na posilováníodpovědnosti žáků za vlastní učení,
práci s Časem a plnění svých povinností, neboť tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem
(nejenom) pro úspěšné zvládání distanční výuky.

Hodnocenítohoto nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních
výstupŮ, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, ktených
žák v hodnoceném obdobídosáhl. Takovými skutečnostmijsou např.:

. účast na distančnívýuce;
o aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učenív synchronní i asynchronnídistančnívýuce);
. osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
. řešeníproblémů spojených s distančnívýukou, tvořivost, adaptabilita apod.;

' schopnost organizovat si čas a učenív podmínkách, v nichž žákvýrazně přebírá odpovědnost za svou
práci;
. to, jak si žák vytvořil prostředí pro učenídoma;
. to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;

' to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distančnívýukou synchronní i asynchronní
formou;
. to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
o to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale itvořivost apod.);
. to, zda a jak plnil dalšídoplňkové úkoly;

' to, zda si Žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti
dokáže při dalším procesu učení používat;
. osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Doplňuje se část Vl. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Dle § 51 odst. 2 a § 69 odst. 2 školského zákona je hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.

Slovní hodnocení lze doporučit zvláště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které byla
distanČnívýuka vzhledem k jejich potřebám obzvláště náročná. Vhodné je také v případech, kdy se žáky
z nepodnětného prostředí dařilo jen v malé míře zapojovat do distančního vzdělávání. U těchto žáků
je zapotřebí především identifikovat dosažené úspěchy, na kterých je možné při další práci stavět,



a srozumitelným zpŮsobem žákovi zprostředkovat reálná doporučení, která mu pomohou

ve vzdělávání dělat pokroky.

V případě žáků, kteří během distanční výuky nespolupracovali, opakovaně se nezapojovali
do distanční vrýuky, neplniIi zadávané úkoly či se neřídili pokyny učitele, přestože měli pro aktivní
účast na distanční výuce dostatečné podmínky, doporučuje se rovněž využít zejména slovní
hodnocení, uvést v něm tyto skutečnosti, popsat nedostatky v přístupu k výuce a navrhnout konkrétní
doporučení pro další práci žáka.

V případě kombinovaného hodnocení je vhodné pro klasifikacivyužít jen dostupné doklady referující
o znalostech a dovednostech těchto žáků a ve slovní části klasifikaci doplnit o další podstatné
informace.

Při používání klasifikace jsou výsledky vzdělávánížáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání
Žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon. Takovými souvislostmi jsou bezesporu i specifické podmínky distanční
výuky, které je třeba i při používání známek zohlednlt ve prospěch žáka.

Projednáno na pedagogické radě dne 11. 7,2021,

Schváleno Školskou radou dne L5, L 2o2L

é-/ó;
PhDr. lng. Hana Kindlová
ředitelka školy


