POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY Č.1/2020
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení za 1. pololetí školního roku
2020/2021
1. obecná ustanovení
Hodnocení je v souladu s ust. § 51, § 69 školského zákona, s ust. § 3 vyhlášky č. 13/2005
Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a dále vychází z Doporučení pro
základní, střední školy a konzervatoře k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/202 a z
Opatření obecné povahy, č.j. MSMT-46545/2020-1 dne 5.1.2021.
Pravidla pro hodnocení jsou součástí školního řádu.
2. Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
2.1 Žákům bude vydán výpis z vysvědčení.
2.2 Hodnoceni bude vyjádřeno klasifikací. Specifické podmínky distanční výuky budou
zohledněny ve prospěch žáka.
2.3 Východiska hodnocení:
Hodnocení vychází ze zjištěné míry dosažení školních výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP,
je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné, doložitelné, respektuje individuální
vzdělávací potřeby žáka, doporučení školského poradenského zařízení.
2.4 Kritéria hodnocení
- znalosti a dovednosti nabyté při prezenční výuce, jejich používání při dalším procesu
učení
- účast na distanční výuce
- aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení)
- plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, tvořivost)
- osvojení digitálních kompetencí
- vykonávaná pracovní povinnost podle krizového zákona (obor Ošetřovatel)
2.5. V případě, že škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u
konkrétního žáka, postupuje škola podle ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona a stanoví
náhradní termín pro hodnocení za první pololetí nejpozději do konce června. Pokud ani
v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, žák nebude v daném předmětu hodnocen.
3. Termín a způsob předání výpisu z vysvědčení
Dne 28.1.2021 bude obsah výpisu z vysvědčení zpřístupněn žákovi a zákonným zástupcům
následujícími způsoby:
- Prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři:
Přihlašovací údaje a návod pro zpřístupnění aplikace obdrží žák elektronicky v
mailové schránce žáka, ve které bude zpráva označena jako
notifikace.issjesenice@gmail.cz
Tato zpráva bude obsahovat i přihlašovací údaje pro zákonného zástupce žáka. Ten
s i musí vygenerovat heslo sám dle návodu, pokud chce využívat aplikaci.
- nebo prostým sdělením výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech
(mailem, telefonicky). V tomto případě kontaktuje školu žák nebo zákonný zástupce
žáka 28.1.2021 v době úředních hodin (7:00 – 15:30 hod.).
Výpis z vysvědčení předá škola žákovi do tří dnů po obnovení osobní přítomnosti žáků na
vyučování.
V Jesenici 21.1.2021

Mgr. Eva Tomková
ředitelka

