Základní škola a mateřská škola, Pardubice – Pardubičky,
Kyjevská 25
IČ 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783
Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz
www.zs-pardubicky.cz

č.j.: ZŠaMŠKyj/104/2020

Dodatek ke školnímu řádu a klasifikačnímu řádu:

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků
za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V Pardubicích 20. 5. 2020

Mgr. Jaroslav Karcol
ředitel školy

Platná legislativa
Pro hodnocení žáků základních škol vedle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání
žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“) platí i nadále pravidla pro
hodnocení uvedená v zákoně č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Základní principy hodnocení žáků
1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na
domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání
v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.
4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení ve všech povinných předmětech na konci školního roku
2019/2020 zohlední:
1. Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků
nebyla zakázána (tj. do 10. března2020).
2. Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.
3. Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin.
4. Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020.

Přijatá vyhláška se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu schválená školskou radou, která
jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku
2019/2020, se nepoužijí.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí v náhradním termínu
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve
Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení,
který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. 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.

