Základní škola, Brno Jasanová 2, příspěvková organizace
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKA ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem.
Přesto je hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ze strany
školy nutné provést spravedlivě.
Z těchto důvodů bude závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020
založeno na těchto kritériích:
KLASIFIKACE
•
•
•
•

podklady získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána
(tj. do 10. března 2020)
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
2019/2020.
podpůrně lze také zohlednit snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a
odevzdávání úkolů a výstupů

ABSENCE
•

Pro evidenci zameškaných hodin platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze
hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve
školách (tedy od počátku 2. pololetí do 10.3.2020).

VÝJIMEČNÝ PŘÍPAD NEHODNOCENÍ ŽÁKA ZA 2. POLOLETÍ
•

•

•

V případě absence žáka v prezenční výuce a následné jeho absence klasifikace, stejně jako jeho
nekomunikace distanční formou v době přerušení výuky řádnou formou zůstává jediné možné
kritérium hodnocení jeho klasifikace za 1. pololetí školního roku 2019/2020.
Pokud i v 1. pololetí nebyl žák z předmětu hodnocen, ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona
stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro
jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června.
Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by
žák nebyl hodnocen. Tím by nebylo naplněno poslední podpůrné kritérium klasifikace a žák by tím
nebyl hodnocen za druhé pololetí.
Pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který
se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost
žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9
školského zákona).
Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou,
která jsou v rozporu s odstavcem 1 Vyhlášky 211/2020 Sb. nebo která neumožňují hodnocení žáků za
druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1 Vyhlášky 211/2020 Sb.se nepoužijí.
V Brně : 1.6.2020

Mgr. Přemyl Jeřábek , ředitel

