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Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 

2019/20 v Základní škole Prace 

Vážení rodiče, 

pečlivě prosím pročtěte informace k závěrečnému hodnocení žáků na 
vysvědčení na konci školního roku 2019/20. 

Základní škola zohlední: 

• Podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní 
přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března 2020 

• Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo 
vzdělávání na dálku (plnění zaslaných úkolů, odevzdávání pracovních 
sešitů, komunikace s učitelem, atd.) 

• Podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci vrátili do školy po 
obnovení provozu, tj. od 25.5.2020 (žáci, kteří se do školy nevrátí, budou 
individuálně přezkoušeni) 

• Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáků za první pololetí 
školního roku 2019/20 

Za období vzdělávání na dálku zohledňujeme: 

• Snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání 
úkolů a dalších požadovaných výstupů 

• Samostatnou práci a samostudium 

• Četbu související se zadanými úkoly 

• Zvládnutí technologií a práci na PC – obzvláště u vyšších ročníků, např. 
práci s webovou stránkou Škola v pyžamu – lze začlenit do hodnocení 
v předmětu Informatika 

Jak bude vypadat výuka po znovuotevření školy: 

• První týden po znovuotevření školy, tj. od 25.-29.5.2020 nebudou žáci 
hodnoceni, budou potřebovat nějaký čas na zpětnou aklimatizaci ve 
škole; budeme opakovat a upevňovat učivo probrané na dálku a poté 
pokračovat s novou látkou 

• Další týdny pak bude probíhat klasická výuka dle upraveného rozvrhu 

• Budou také probíhat individuální pedagogické intervence pro žáky, kteří 
ji od začátku školního roku mají 
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• Závěrečná pedagogická rada proběhne koncem posledního červnového 
týdne 

• Vydání vysvědčení proběhne v úterý 30.6.2020 v 8,00 hodin ve škole 
(žáci, kteří do školy nenastoupí si vysvědčení vyzvednou individuálně po 
domluvě s třídním učitelem) 

 

Naším cílem je, aby vzdělávání ve škole plynule a přirozeně navázalo na práci, 
kterou jste se svými dětmi odvedli při vzdělávání na dálku. 

 

V Praci dne 7.5.2020                   Mgr. Andrea Hrabáková, ředitelka školy 


