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Hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí 2020/2021
Vnitřní předpis č.: ŘD_04b

1. Obecná ustanovení
1.1. Ředitelka Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nivnice, příspěvkové
organizace (dále „škola“) vydává Dodatek č. 2 Školního řádu základní školy („Dodatek
č. 2 školního řádu“).
1.2. Základní právní východiska: § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
1.3. Dodatek č. 2 školního řádu upravuje postup školy při hodnocení výsledků vzdělávání
a chování žáků na vysvědčení v 1. pololetí 2020/2021.
1.4. Dodatek č. 2 školního řádu je závazný pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce
a zaměstnance školy.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků
2.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků v 1. pololetí školního roku
2020/2021 se řídí platným zněním „Školního řádu základní školy“ s úpravami
uvedenými v tomto Dodatku č. 2 školního řádu (viz níže).

3. Úpravy v hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí 2020/2021
3.1. Na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou ke klasifikaci žáků zadávány
čtvrtletní (pololetní) písemné práce. K ověření znalostí a dovedností žáků budou užity
dílčí písemné práce (testy, diktáty, dílčí úkoly aj.).
3.2. Žák musí být z předmětu vyzkoušen alespoň 2 x za pololetí, v předmětech s časovou
dotací v rozsahu jedné hodiny týdně 1 x za pololetí, v předmětech výchovného
charakteru 1 x za pololetí, přičemž není určeno, zda se bude jednat o zkoušení ústní
nebo písemné.
3.3. Učitel zařadí takový způsob zkoušení, který vhodně zohledňuje probíhající způsob
vzdělávání (přímé/distanční), specifikum vyučovacího předmětu a individuální
vzdělávací možnosti žáka (např. přístup k informačním technologiím aj.).
3.4. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě pouhého aritmetického průměru známek.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání, hodnotí se kvalita
a systematičnost práce žáka.
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4. Nedostatek podkladů pro uzavření klasifikace
4.1. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním pololetí hodnotit, postupuje
škola podle školského zákona:
 Ředitelka školy určí pro hodnocení žáka náhradní termín tak, aby hodnocení za první
pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.
 Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí v daném
předmětu nehodnotí.
 Na vysvědčení (výpise z vysvědčení) se místo hodnocení klasifikačním stupněm
uvede slovo „nehodnocen(a)“.
 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjádří stupněm „nehodnocen(a)“.

5. Termín vydávání vysvědčení (výpisu) v 1. pololetí 2020/2021
5.1. Vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 se vydává 28. 1. 2021.
5.2. Náhradní termín pro vydání vysvědčení se stanoví na 26. 2. 2021.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Dodatek č. 2 školního řádu je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových
stránkách školy.
6.2. Dodatek č. 2 školního řádu je projednán a schválen školskou radou.
6.3. S Dodatkem č. 2 školního řádu jsou prokazatelným způsobem seznámeni zaměstnanci
a žáci školy. O jeho obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.
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