Základní škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
Hodnocení prvního pololetí školního roku 2020-2021
Doporučení MŠMT uvádí, že na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i
kombinací obou způsobů.
Učitelé naší školy budou v prvním pololetí školního roku 2020-2021 hodnotit v převážné míře
klasifikací (známkou). Slovní nebo kombinované hodnocení použijí ve výjimečných
případech.
Hodnocení tohoto pololetí bude vycházet hlavně ze zjištěné míry dosažení školních výstupů
při PREZENČNÍ VÝUCE, podaného výkonu při PREZENČNÍ VÝUCE a současně bude
přihlíženo k přístupu žáka k DISTANČNÍMU vzdělávání, dále k věku žáka, k jeho
individuálním vzdělávacím potřebám. Další skutečnosti ovlivňující výsledky hodnocení jsou:

• účast na distanční výuce;
• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní
distanční výuce);
• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
• 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 žák vytvořil prostředí pro učení doma;
• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
• to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní
i asynchronní formou;
• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
• 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 dříve osvojené znalosti
a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).
Výchovy budou hodnoceny z podkladů získaných při prezenční výchově.
Předávání vysvědčení je ve čtvrtek 28. ledna 2021. Nebudou-li žáci ve škole, předá se jim
vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve
škole.
Škola však má povinnost 28. ledna 2021 obsah vysvědčení žákovi a jeho zákonným
zástupcům sdělit.
Doporučení MŠMT pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/21
naleznete ZDE.
Více informací v opatření obecné povahy ZDE

