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1. Základní pravidlo pro hodnocení žáka
a) Žák je při klasifikaci za každé vzdělávací období/pololetí, šk. rok hodnocen, pokud je
možné jej hodnotit, a to v případě, že:
- má dostatečný počet známek (nevyhýbal se zkoušení, písemkám, plnil zadané úkoly)
- má splněnou docházku na výuku nebo se účastní distanční výuky - zpravidla max. 20 %
absence
b) Žáka, který se v průběhu pololetí vyhýbal určitému předmětu, chyběl často, nárazově
a bez závažnějšího důvodu, není možné v závěru pololetí hodnotit.
2. Hodnocení při distanční výuce
a) V případě, že výuka ve sledovaném období nebo v jeho části probíhá distančním
způsobem, je vyučující povinen brát v úvahu individuální podmínky, které žák k realizaci
výuky na dálku má a nabídnout žákovi takové způsoby práce v předmětu, které je žák
schopen realizovat. Vyučující stanoví i odpovídající způsoby ověření znalostí a dovedností,
které si měl žák ve výuce předmětu osvojit.
b) Základním kritériem při hodnocení žáka je zvládnutí požadovaných znalostí a dovedností.
Jestliže se žák distanční výuky v žádné formě neúčastní, neplní zadané úkoly a studijní
povinnosti a zejména pokud není možné ověřit zvládnutí požadovaných znalostí
a dovedností v předmětu, je na konci vzdělávacího období nehodnocen.
3.
-

-

Výjimky z hodnocení
pedagog může rozhodnout o nehodnocení žáka, který má nižší procento absence než
20 %, ale vyhýbal se např. zkoušení nebo k účasti na výuce přistupoval tak pasivně, že není
možné ověřit zvládnutí znalostí a dovedností, na jejichž získání byla výuka v příslušném
období zaměřena
pedagog může rozhodnout o hodnocení žáka i přes překročené procento tolerované
absence (nad 20 %) – v případě, že žák chyběl z vážných osobních nebo zdravotních
důvodů (dlouhodobá nemoc, vycestování do zahraničí se souhlasem ŘŠ, pravidelné

aktivity konané v době výuky se souhlasem ŘŠ), AKTIVNĚ a průběžně si doplňoval
chybějící učivo, zvládl potřebné znalosti a dovednosti a pokud bylo možné zvládnutí
potřebných znalostzí a dovedností ověřit
4.
-

Odůvodnění rozhodnutí pedagoga
pokud pedagog hodnotí žáka i v případě absence vyšší než 30 %, odůvodní své rozhodnutí
na pedagogické radě
učitel musí být vždy schopen vysvětlit před kolektivem třídy, proč např. žáka s vyšší
absencí hodnotil a proti tomu žáka s absencí nižší nehodnotil. Je právem učitele
rozhodnout o hodnocení či nehodnocení, ale vždy musí být schopen adekvátně svoje
rozhodnutí odůvodnit.

5. Další postup po pololetní/ročníkové klasifikaci u nehodnocených žáků
a) Na pedagogické radě rozhodne ŘŠ v případě nehodnocených žáků
- v případě nehodnocení v 1. pololetí - do jakého termínu musí mít žák klasifikaci za
1. pololetí uzavřenou
- v případě nehodnocení ve 2. pololetí stanoví ŘŠ harmonogram konání dodatečných
zkoušek a zveřejní jej v termínu minimálně 14 dnů před konáním zkoušek
- o povinnosti úhrady manipulačního poplatku (před dodatečnou zkouškou je žák povinen
předložit vyučujícímu doklad o úhradě nebo o prominutí poplatku)
b) V souladu se stanovenými termíny klasifikace nehodnocených předmětů stanoví vyučující
předmětu, ze kterého byl žák nehodnocen, požadavky na doplnění učiva, způsob a termín
zkoušky (resp. odevzdání práce). K hodnocení žáka může být užito zkoušení v několika
částech i formách.
c) V případě, že žák zadané úkoly nesplní nebo se na zkoušku/její část nedostaví bez omluvy,
bude mu stanoven termín další zkoušky/části zkoušky (s povinností úhrady dalšího
manipulačního poplatku).
d) V případě, že žák nesplní požadavky na klasifikaci do stanoveného termínu, je na
vysvědčení za pololetí/ročník z příslušného předmětu hodnocen nedostatečně.

České Budějovice 26. října 2020
Ing. Zdeňka Dočekalová v. r.
ředitelka

