
Informace ke způsobu hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020–2021 a předání výpisu 

vysvědčení. 

Celkové hodnocení žáků za 1. pololetí se řídí Doporučením pro školy k hodnocení na 

vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo MŠMT dne 4. 1. 2021, zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění 

a Školním řádem. 

Hodnocení za 1. pololetí bude provedeno klasifikací, tzn. známkami, v celém rozsahu 

známkovací stupnice 1–5.  Slovní hodnocení se použije jen v odůvodněných případech. Při klasifikaci 

bude přihlíženo k těmto prvkům: 

1. Klasifikace z období prezenční výuky – tzn. z období, kdy bylo umožněno chodit do školy 

2.  Aktivita žáka při distanční výuce (aktivní zapojení se do online hodin i plnění úkolů při asynchronní 
výuce) 
a) zda pracoval na on-line hodinách samostatně nebo s dopomocí (rodičů nebo jiných osob), 
b) zda odevzdával zadávané práce, vyplňoval testy, reagoval na zadané otázky,  
c) zda práce odevzdával včas, příp. zda žádal o posunutí termínu a uvedl důvod,  
d) zda požádal o pomoc, zeptal se na konzultačních hodinách na objasnění učiva při neporozumění,  
e) zda měl absence při on-line výuce, 
f) zda plnil všechny úkoly v asynchronní výuce – zda se naučil či splnil to, co bylo zadáno, zda si na základě poskytnutého 
správného řešení opravil chyby ve své práci, popř. doplnil chybějící informace 
 

3. Průběh plnění úkolů – hodnocení zahrnuje: 
a) kvalitu odeslaných testů a úkolů,  
b) počet odevzdaných / chybějících prací,  
c) reakce na zpětnou vazbu (možnost doplnění, upřesnění, přepracování…), 
 d) kontrola/opravení si vlastních chyb při společné kontrole on-line,  
e) splnění zadaných kritérií,  
f) práce s chybou (najít ji; vysvětlit, proč vznikla; opravit se),  
g) svědomitost a píle při plnění zadaných požadavků. 
 

Celkové hodnocení za 1. pololetí školní roku bude zpřístupněno k 28. 1. 2021 ve Škole online. 

Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude žákům 3. až 9. tříd předán nejpozději do tří dnů po návratu 

k prezenční výuce. Lze i využít možnost předat výpis při individuální konzultaci ve škole, více rodičům 

sdělí třídní učitelé. Žáci 1. a 2. třídy, kteří jsou na prezenční výuce, obdrží výpis vysvědčení dne 28. 1. 

2021 - 4. vyučovací hodinu.  

 

V Markvarticích 12. 1. 2021 

Mgr. Magda Petrášková, ředitelka ZŠ 

 


