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PODMÍNKY KLASIFIKACE A ZHODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 
 
 
 

 
Vážení zákonní zástupci, vážení žáci, 
 
informujeme vás o: 
 
A) podmínkách klasifikace v prvním pololetí: 
 

• škola poskytuje od 1. 9. 2020 do 28. 1. 2021 (na období prvního pololetí) komplexní činnost ve všech 
oblastech vzdělávání, které jsou povoleny prezenčně i distančně 

o viz bod VIII školního řádu (ŠŘ): škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v 

důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 

ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. 

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich 

podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v 

prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Žáci mají 

povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně 

hodnocení podmínkám žáků. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat 

vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci 

nejsou přítomni ve škole. 

• všichni žáci za první pololetí budou hodnoceni standardně – tzn. známkami na škále výborný – 

nedostatečný (popř. nehodnocen/a; uvolněn/a) viz klasifikační podmínky ŠŘ 

• slovní hodnocení pro první pololetí škola nevyužije 
 
B) účasti žáků na distančním vzdělávání: 

 

• je povinné 

• škola přizpůsobuje distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků – zároveň to pro ně (i ZZ) 
znamená povinnosti a zodpovědnost za účast ve výuce 

• pokud žák/yně není aktivně přítomen, tak škola postupuje jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou 
přítomni ve škole, to platí také pro situaci, kdy žák/yně (resp. jeho ZZ) není adekvátně schopen 
vysvětlit absenci žáka v hodině - popř. jeho nečinnost (nereagování na výzvy učitele v době online 
výuky apod. – v tomto případě se žákovi/yni zapisuje hodnocení „nepřítomen“ a ZZ je povinen potvrdit 
případné technické potíže či jiný důvod) 

o V této oblasti škola děkuje všem žákům a ZZ, kteří se distančnímu vzdělávání a změnám 
přizpůsobili a pracují na maximum. A abychom zajistili i nadále férové a srovnatelné 
podmínky, tak je nutné postihovat jednání těch žáků, které není v souladu s podmínkami ŠŘ 
a distanční výuky (zejm. neomluvené hodiny/absence; kázeňské prohřešky). 

 

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci. 

 

S úctou 

vedení školy 


