Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v ZUŠ JIRKOV

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v ZUŠ JIRKOV
Na základě Vyhlášky 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání
žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, vydávám jako statutární orgán školy toto
Rozhodnutí ředitele.

1.

Úvodní ustanovení/důvod
a) Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.), a
usnesením Vlády ČR č. 420/2020 zde dne 17. 4. 2020 zakázala osobní přítomnost při
vzdělávání mimo jiného i u žáků základních, středních a základních uměleckých škol a
konzervatoří.
b) S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních bylo zavedeno vzdělání žáků formou dálkové studijní podpory a opory (dále
také „distanční vzdělávání“).
c) Základní umělecká škola Jirkov provádí hodnocení žáků v souladu se školním řádem
(Č.j. ZUŠJir/02/2016, část sedmá, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků), se
kterým byli žáci školy na začátku školního roku 2019/2020 prokazatelně seznámeni.
Tento řád předpokládá standardní průběh školního roku s prezenční formou vzdělávání.
d) Řád mohla škola k hodnocení žáků vlivem skutečností uvedených v písmenu a) uplatit
jen na první pololetí školního roku 2019/2020.
e) Ukončování studia v režimu bodu a) je řešeno v rámci druhého pololetí vyhláškou
MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí
školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT podle § 56 a § 112 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
f) Uvedené právní předpisy ukládají škole povinnost jejich ustanovení respektovat v rámci
hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a seznámit s upravenými
pravidly pro hodnocení žáky školy.

2.

Základní principy hodnocení žáků
a) Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních
podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku
b) V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby
c) Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro
vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména
na základních školách
d) Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků

3.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o
organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává
žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června
2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z
ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budou žáci i rodiče včas informováni svými
učiteli, popř. na webových stránkách školy.

4.

Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020
zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní
rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a
nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.
1. 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 na
dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol
účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou
(konec druhého pololetí po obnovení provozu)
 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
2019/2020
2. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních
možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení
žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:
 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným
formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro
hodnocení učitele)
3. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo nedostatek podkladů k hodnocení za
období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol, není
sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení za druhé
pololetí školního roku 2019/2020 hodnocen stupněm nedostatečný nebo „nehodnocen“.
4. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti
zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

5. Pro hodnocení žáků základních škol vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro
hodnocení uvedená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována
možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením
(§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského
zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

5.

Závěrečná ustanovení

1. Učitelé prokazatelně seznámí žáky a jejich rodiče s hodnocením za druhé pololetí
školního roku 2019/2020.
2. Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy.
3. Zápis o seznámení žáků s Rozhodnutím ředitele o Hodnocení výsledků vzdělávání
žáků ve 2. pololetí 2019/2020 bude uveden i v elektronické třídní knize iZUŠ.
4. Toto hodnocení nenahrazuje klasifikační řád k hodnocení žáků, který zůstává nadále
v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku se však přednostně
použije toto Rozhodnutí.
5. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem projednání v Pedagogické radě.

V Jirkově, 30.4.2020

Milena Sailerová, ředitelka školy

