Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku
2019/2020
(v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku
2019/2020)

A/ Obecná pravidla hodnocení žáků
1. Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 budou pedagogičtí pracovníci vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí za období do 10. 3. 2020,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové
vzdělávání žák podmínky, nebo
c) podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení
provozu),
d) podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.
Pedagogický pracovník bude brát v potaz zejména
− snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
Tyto podklady mají pouze podpůrný charakter.
2. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků se nepoužijí pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků uvedená ve Školním řádu č.j. SSZS/01258/2019, která jsou v rozporu s bodem 1. nebo která
neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí podle bodu 1.
3. Stupnice hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude aplikována v rozsahu přiměřeném formě
vzdělávání na dálku.
4. Hodnocení žáka v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení stupněm
„nedostatečný(á)“ v daném předmětu.
5. Nedostatek podkladů k hodnocení žáka za období od 11. 3. 2020 není důvodem k tomu, aby byl žák
v daném předmětu hodnocen slovem „nehodnocen(a)“.
6. Ve sporných případech musí být rozhodnuto vždy ve prospěch žáka.
7. Žák může být z některého předmětu za období 2. pololetí školního roku 2019/2020 hodnocen
slovem „nehodnocen(a)“ pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro jeho hodnocení a zároveň
byl na konci 1. pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen slovem
„nehodnocen(a)“.
8. Žáci, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, mohou do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání s případným komisionálním přezkoušením dle §
52 odst. 4 školského zákona. Termín přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně
dohodnout se zákonným zástupcem.
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B/ Uzavírání hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 v náhradním termínu
1. Žákům, kteří nemohli být hodnoceni v náhradním termínu, protože náhradní termín byl stanoven
na období, kdy byl v platnosti zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole, bude dána možnost zkoušku
složit v novém náhradním termínu, a to nejdříve od umožnění přítomnosti žáků ve školách. Termín
bude upřesněn dle aktuálních protiepidemiologických opatření. Škola bude o termínu zkoušky
informovat nezletilé žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím systému Edookit.
2. Pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto novém termínu, nebude žák za první pololetí
hodnocen (podle §52 odst. 2 věty poslední školského zákona).
C/ Uzavírání hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v náhradním termínu
1. Hodnocení žáků bude provedeno dle části A/Obecná pravidla hodnocení žáků.
2. Pokud žáka není možné hodnotit za 2. pololetí dle části A/Obecná pravidla hodnocení žáků, pak
ředitelka školy dle §52 odst.3 školského zákona stanoví náhradní termín hodnocení do 28.8. 2020.
Škola bude o termínu zkoušky informovat nezletilé žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím
systému Edookit.
3. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10.
března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.
4. Nedostatek podkladů k hodnocení za období 11. března 2020 do konce 2. pololetí není sám o sobě
důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto stupně prospěchu
„nehodnoce“.
5. Žáci, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, mohou do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání s případným komisionálním přezkoušením dle §
52 odst. 4 školského zákona. Termín přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně
dohodnout se zákonným zástupcem.
D/ Postup do vyššího ročníku
1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěje ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a
předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.
2. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který jiš v rámci prvního stupně opakoval ročník,
a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch
tohoto žáka.
3. Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na
vysvědčení na konci 2. pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“.
Následně se uplatní pravidla dle §52 a §53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.
E/ Předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
1. Žákům bude vysvědčení předáno 30. 6. 2020. Způsob se bude odvíjet od aktuálních
protiepidemiologických opatření. O konkrétním postupu a termínech bude škola informovat nezletilé
žáky a jejich zástupce prostřednictvím systému Edookit a webových stránek školy.
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F/ Absence žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní
přítomnosti žáků ve škole tj. do 10.3. 2020.

Ing. Lenka Metzlová, v. r.
ředitelka školy

Zveřejněno dne 14.května 2020
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