GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY
LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Hodnocení žáků se řídí vyhláškou 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí
školního roku 2019/2020. V § 1 tato vyhláška stanovuje:
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků
vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do
školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák
podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole
v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Pro hodnocení jsou v Gymnáziu F. X. Šaldy dále stanovena tato pravidla:
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Žáci jsou hodnoceni pouze za práce či úkoly, které odevzdali. Neodevzdané úkoly nelze hodnotit
známkou nedostatečně a nelze trvat na jejich dodatečném vypracování.
Do 12. 6. vyučující jednotlivých předmětů sdělí žákovi předpokládané hodnocení za 2. pololetí tím, že
známku zapíše do systému Bakaláři. Pokud bude žák s klasifikací „spokojen“, známka se už nezmění.
Pokud žák nebude s navrženou klasifikací „spokojen“, domluví si s vyučujícím možnost doplnění podkladů pro hodnocení (zkoušení může mít také formu samostatné domácí práce či videohovoru – záleží
na vyučujícím). Po 8. červnu, bude-li to možné, za oboustranného souhlasu žáka/zákonného zástupce
a učitele, při zachování všech pokynů pro ochranu zdraví, se připouští i zkoušení s přítomností ve škole. Na základě tohoto přezkoušení může vyučující známku v Bakalářích změnit.
Termín uzavření klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020 je pondělí 22. 6. 2020. Od
23. 6. 2020 poběží zákonná lhůta tří pracovních dnů k možnosti podání žádosti o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona).
Pro třídy vyššího stupně šestiletého studia dále platí: SRN, na rozdíl od ČR, nezměnila pravidla klasifikace. Proto v předmětech vyučovaných v německém jazyce zůstávají v platnosti stanovená pravidla
hodnocení.
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků za první pololetí nejsou opatřeními k hodnocení žáků
v druhém pololetí dotčena. Po 8. červnu, bude-li to možné, za oboustranného souhlasu žáka/zákonného zástupce a učitele, při zachování všech pokynů pro ochranu zdraví, se připouští i zkoušení s přítomností ve škole.
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není její
konání a hodnocení žáka těmito pravidly dotčeno.
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