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Vážení rodiče, naši milí žáci,
výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, respektive od 11. března probíhá zcela
nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou
nebylo možné se připravit, zohlední. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich
obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo
kolektiv. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.
Na základě vyhlášky ministra školství ze dne 27. dubna 2020 (211/2020 Sb.) byla stanovena pravidla
pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků Soukromé základní školy Dobré nálady v povinných
vyučovacích předmětech na vysvědčení.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
•
•
•

•

podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků
nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání distančně,
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin (obnovení provozu 1. stupně základních škol od 25.
5. 2020)
podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku se v závěrečném hodnocení zohlední:
•

snaha žáků o pravidelnou spolupráci, včasné odevzdávání úkolů a výstupů

S přihlédnutím k výše uvedenému, a jelikož jsme s tím ztotožněni, uvádíme:
závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných vyučovacích předmětech
na vysvědčení bude provedeno stejnou formou – hodnocení známkou (s přihlédnutím k objektivním
možnostem a podmínkám pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku), na kterou jste zvyklí.
Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku
platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.
Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. O konkrétním
postupu a termínu budete včas informováni na webových stránkách školy.
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