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Čj.: GYMDK/288/2020 

Pokyn ředitele školy 

K HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020 

Pokyn konkretizuje vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí šk. roku 2019/2020 s ohledem na aktuální situaci na Gymnáziu, Dvůr 

Králové nad Labem, nám. Odboje 304. 

I. Kritéria hodnocení celkových výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 

2019/2020  

1. Při hodnocení celkových výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

budou uplatněna následující tři kritéria: 

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost 

žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), 

b) podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 

dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

c) podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020. 

 

2. Vyučujícím je doporučeno, aby při aplikaci jednotlivých kritérií uplatnili následující váhy: 

a) 50% váha podkladů získaných do 10. 3. 2020, 

b) 25% váha podkladů získaných výukou na dálku, 

c) 25% váhy známky na vysvědčení v daném předmětu za 1. pololetí šk. roku 

2019/2020. 

 

3. Vyučující na základě tohoto doporučení provedou zápis známek do IS Bakaláři 

v průběžném hodnocení žáka za 2. pololetí s následujícím titulkem sloupce a následující 

váhou: 

a) prezenční výuka, do poznámek: Podklady z prezenční výuky, váha: 6 

b) distanční výuka, do poznámek: Práce žáka v distančním vzdělávání, váha: 3 

c) vysvědčení za 1. pololetí, váha: 3. 

Nepředpokládá se, že hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 bude 

sníženo o více jak jeden stupeň v porovnání s výsledky žáka na vysvědčení za 1. pololetí šk. 
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roku 2019/2020. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci je třeba přihlédnout 

k podmínkám vzdělávání žáka na dálku (technické, časové, rodinné apod.)  

Žákům je umožněno opravit si či doplnit známky prezenčně ve škole za období únor-10. 

březen 2020 po vzájemné domluvě s vyučujícím v konzultačních hodinách stanovených 

pedagogem od 9. 6. do 19. 6. 2020 (bude nutné se domluvit na datu a času konzultace 

s jednotlivými vyučujícími vzhledem k ústním maturitním zkouškám a přijímacímu řízení, 

které probíhají v té době). 

Uvedená kritéria mají v důsledku vždy doporučující charakter, je na plné zodpovědnosti 

vyučujícího, aby s nimi naložil se záměrem naplnění spravedlivého hodnocení a aby toto 

hodnocení žáka motivovalo k další práci na jeho vzdělávání. Platí, že každý vyučující by si měl 

své hodnocení objektivně obhájit. 

 

4. Podmínkou uzavření klasifikace ve třetím ročníku je odevzdání ročníkové (seminární) 

práce nejpozději do data uzavření klasifikace, tj. do 19. června 2020. Formu odevzdání 

domluví vedoucí práce se žákem, prezenční obhajoba práce není vyžadována. Odevzdání 

práce zaznamená vyučující příslušného předmětu do IS Bakaláři formou S/N, v případě 

nesplnění informuje třídního učitele žáka. Neodevzdání práce zakládá důvod být na konci 

druhého pololetí v daném předmětu neklasifikován. 

 

II. Kritéria pro hodnocení podkladů získaných v době distanční výuky 

1. Vyučující na základě shromážděných podkladů z doby, kdy probíhalo vyučování na dálku, 

vytvoří jednu známku, kterou v celkovém hodnocení zohlední, jak je popsáno v bodě I. 

Hlavními kritérii pro hodnocení podkladů získaných v době vyučování na dálku jsou: 

a) kvalita zpracování zadávaných úkolů a požadovaných výstupů, 

b) snaha žáků o pravidelnou práci a včasné odevzdávání úkolů a výstupů, 

c) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání 

na dálku. 

2. Vyučující dále může zohlednit následující pomocná kritéria, pokud má dané podklady 

k dispozici: 
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a) četba uměleckých a edukativních textů, případně recepce filmů, dokumentů, výtvarných, 

hudebních, architektonických děl a dalších komunikátů souvisejících se zadávanými úkoly, 

b) portfolia prací žáků, 

c) sebehodnocení žáka. 

 

Zcela výjimečně může nastat situace, kdy v rámci uplatnění jednotlivých kritérií bude žákovi 

hrozit hodnocení z daného předmětu nedostatečně, nebo vyučující neshromáždil dostatečné 

množství podkladů k jeho klasifikaci. V tomto případě informuje vyučující daného předmětu 

ředitelku školy nejpozději do 11. 6. 2020 a pro takového žáka připraví vyučující do 12. 6. 

2020 práci za období, kdy probíhá distanční výuka odpovídající náplni práce od 11. 3. 2020, 

která bude žákovi odeslána doporučeně na adresu trvalého pobytu s tím, že dané úkoly 

vypracuje a pošle zpět do 19. 6. 2020 (poštou či elektronicky). Pokud žák tyto úkoly odevzdá, 

hodnocení z nich se počítá do práce žáka za období distančního vzdělávání. Pokud žák úkoly 

neodevzdá včas, tedy do 19. 6. 2020, další postup konzultuje vyučující daného předmětu 

s ředitelkou školy. 
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