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Dodatek k pravidlům pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků v 1. pololetí 

školního roku 2020/2021 

Č.j.: 23/2021 

Spisový znak, skartační znak  A 2, A 5 

  
Hodnocení výsledků vzdělávání na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 se bude řídit platnými 

Pravidly pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků ZŠ Žižkov. Žáci budou hodnoceni známkami, 

vysvědčení žáků 1. – 5. ročníku bude doplněno slovním hodnocením. V celkovém hodnocení bude 

zásadním způsobem zohledněna specifická situace tohoto nestandardního pololetí a vysoký podíl 

distanční výuky.   

Hodnocení bude využito k podpoře dalšího učení žáků. Bude vycházet ze zjištěné míry dosažení 
očekávaných výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu, kterých žáci dosáhli 
ve vztahu ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.   

Dále bude přihlíženo k následujícím skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání:  

- aktivní zapojení do synchronní a asynchronní distanční výuky  
- osvojení si dovednosti komunikace v prostředí komunikačních platforem   
- dovednost řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, samostatnost, 

odpovědnost za své výsledky 
- včasnost, pravidelnost, kvalita plnění zadaných úkolů 
- plnění doplňkových, dobrovolných úkolů 
- aplikace a využívání dříve nabytých znalostí a dovedností a jejich využívání při dalším 

procesu učení      
 

Vzhledem k situaci se vyučujícím doporučuje zvážit počet požadovaných podkladů pro hodnocení, 
zejména počet známek a množství požadovaných testů. Do celkového hodnocení budou zahrnuty 
známky z prezenční výuky a zároveň hodnocení z distanční výuky, ať již bodové nebo hodnocení 
známkou.   

Distanční výuka klade na žáky vysoké nároky v oblasti vnitřní motivace, vytrvalosti, schopnosti 

organizovat si vlastní čas a přimět se k práci. Zvlášť náročná je pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáky z nepodnětného prostředí, z nichž některé se dařilo jen v malé míře zapojovat do 

školní práce. Případný neúspěch či stagnace může mít v takovém případě příčiny, které samotný žák 

není schopen ovlivnit. U těchto žáků budou identifikovány dosažené úspěchy, na které je možné při 

dalším vzdělávání stavět a žákovi budou po návratu do školy sdělena reálná doporučení, která mu 

pomohou ve vzdělávání dělat pokroky.      
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V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá škola dostatek podkladů pro hodnocení 

konkrétního předmětu u konkrétního žáka, postupuje se podle platných pravidel.  

U předmětů výchovného charakteru, u kterých nebylo možné vzhledem k mimořádným opatřením 

realizovat významnou část vzdělávacího obsahu, budou žáci hodnoceni na základě té části, která byla 

uskutečněna, na základě jejich přístupu k předmětu a zájmu o něj.  

Předávání vysvědčení:   

Výpis z vysvědčení bude žákům předán 28. 1. 2021 v případě, že bude možná jejich osobní přítomnost 

na vyučování. Pokud žáci v tomto termínu ve škole přítomni nebudou, obdrží výpis nejpozději třetí 

vyučovací den, kdy jejich osobní účast ve škole možná bude. Škola však vždy sdělí 28. 1. obsah výpisu 

z vysvědčení žákům a jejich zákonným zástupcům jeho zveřejněním ve školním informačním systému 

Edupage.        

 

Závěrečné ustanovení:  

Dodatek k Pravidlům pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků v 1. pololetí školního roku 

2020/2021 bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve školním informačním systému Edupage, 

toto zveřejnění je považováno za prokazatelné seznámení zákonných zástupců i žáků s dodatkem.  

 

 

V Kutné Hoře dne 11. 1. 2021  

 

 

PaedDr. Alena Kotrbová  

                                                                                                               ředitel školy  

 


