
 

  

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

POKYNY K HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

Č.j.: 

 
    ZŠ/0021/2021 

Vypracovala:    PhDr. Lenka Skřekucká, zástupkyně ŘŠ 

Schválila:    Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy  

Směrnice nabývá platnosti ode 
dne: 

   6. 1. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode 
dne: 

   6. 1. 2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, 
které tvoří součást tohoto předpisu. 

 
 

1. Specifika hodnocení 

- Posílení motivace, zpětné vazby, odpovědnosti žáka, sledování vlastního pokroku. 

- Nemusí proběhnout ústní zkoušení. 

- Oznamování písemných prací předem v tabulce na Google Disku a koordinace jejich 

termínů s ostatními vyučujícími (maximální počet písemných prací je 2 za den). 

- Možnost snížení počtu známek stanovených klasifikačním řádem o jednu.  

 

2. Hodnocení na vysvědčení 

- Žák bude na vysvědčení hodnocen známkou.  

- Učitel žákovi sdělí důvody hodnocení slovně, na požádání sdělí hodnocení žáka slovně  

i zákonnému zástupci. 

- Učitel při hodnocení vychází ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale také 

přihlédne k těmto skutečnostem: 

• účast na distanční výuce;  

• aktivita při distanční výuce; 

• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;  

• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá 

odpovědnost za svou práci;  

• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;  

• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);  

• to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;  

• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a zda dříve osvojené 

znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;  

• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě). 



 

  

- U žáků se SVP a žáků z nepodnětného prostředí učitel přihlíží k dosaženým úspěchům 

a staví na nich, umožní žákovi dělat ve vzdělávání pokroky. 

- Zákonné zástupce žáků, kteří během distanční výuky nespolupracují, opakovaně se 

nezapojují do distanční výuky, neplní zadávané úkoly či se neřídí pokyny učitele, 

přestože mají pro aktivní účast na distanční výuce dostatečné podmínky, učitel 

neprodleně a prokazatelně informuje a při hodnocení k tomu přihlédne. Pro klasifikaci 

pak využije dostupné doklady referující o znalostech a dovednostech těchto žáků, ale 

vezme v úvahu i skutečnosti uvedené výše. Rovněž navrhne za daný předmět konkrétní 

doporučení pro žákovu další práci. 

 

3. Související právní předpisy 

- Při hodnocení je třeba dodržet související ustanovení § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,  

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 

- Výsledky vzdělávání žáka jsou 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  

i specifické podmínky distanční výuky, které je třeba zohlednit ve prospěch žáka. 

- V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá učitel dostatek podkladů pro 

hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, projedná tuto skutečnost se 

zástupcem ředitele a následně se zákonným zástupcem žáka. Postupuje se pak podle 

ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze 

žáka hodnotit, nebude žák v daném předmětu hodnocen. Tento postup nehodnocení za 

1. pololetí by však měl být volen pouze v mimořádných případech. 

 

4. Předávání vysvědčení 

- V případě přetrvávající distanční výuky a osobní nepřítomnosti žáků ve škole sdělí třídní 
učitel 28. ledna 2021 prokazatelně (e-mailem s odkazem na systém Bakaláři) obsah 
výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům. Výpis předá žákovi při nejbližší 
možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

 
 
 
 
 
 
V Hnojníku 6. ledna 2021                                                             Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy 
 
 
 
 
 


