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Dodatek č. 1 ke směrnici školy č. 6/2007 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

 

 

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci  

při distanční výuce 
 

 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovené povinné distanční výuce opatřením vlády ČR a zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v platném znění, vydává ředitel školy jako statutární orgán školy tento Dodatek č. 1 ke 

směrnici č. 6/2007, která je nedílnou součástí Školního řádu ZŠ. 

 

Do způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka se zařazuje i klasifikace vědomostí a prací, které 

se realizují v online přímé či nepřímé výuce. Hodnocení z distančního vzdělávání (dále jen DV) probíhá 

známkou, nebo formativním slovním hodnocením (případně kombinací obou) a je součástí  

a podkladem pro celkové hodnocení žáka za dané klasifikační období (čtvrtletí, pololetí). Učitelé hodnotí 

práci a výsledky žáka při distanční výuce s přihlédnutím k jeho podmínkám k distančnímu vzdělávání. 

 

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci při DV jsou dle věku žáků a charakteristiky předmětů 

uzpůsobena do tří variant: 

a) 1. stupeň – všechny předměty 

b) 2. stupeň – hlavní předměty (ČJ, M, AJ, NJ, PŘ, CH, F, Z, D) 

c) 2. stupeň – výchovné a naukové předměty (TV, HV, VV, PČ, SČJ, SM, OV, VZ, FG, ICT, AK, 

volitelné předměty)  

 

Škola apeluje na samostatné vypracovávání zadaných úloh konkrétním žákem. V případě podpory 

žáka při plnění hodnotící práce druhou osobou či jiným nepovoleným podpůrným prostředkem může dojít 

ke zkreslenému hodnocení úrovně osvojení učiva u žáka. Neodpovídající hodnocení se následně projeví 

zejména v návaznosti dalšího učiva. Učitel může mylně považovat učební obsah u žáka za upevněný  

a případné skutečné mezery v učivu budou bránit osvojení navazujícího učiva. 
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a) Klasifikační kritéria při distanční výuce na 1. stupni 
 

1) Ověření vědomostí získaných při DV 
Může probíhat ústní či písemnou formou v online přímé i nepřímé výuce, stejně jako při následné 

prezenční výuce. Způsob, četnost a délka ověřování je plně v kompetenci konkrétního vyučujícího.   

 

 při klasifikaci DV bude v eŽK uvedena poznámka, že se jedná o známku z DV 

 váhu známky za jednotlivé předměty a formy hodnocení si zvolí každý vyučující sám, vždy však 

bude ve váze známek shoda ve stejném ročníku.  

 váha známek při ověřování vědomostí při DV (ústní on-line zkoušení, on-line test) bude vždy 

menší, než váha známek při ověřování vědomostí při prezenční výuce. 

 v 1. a 2. ročníku je možná i aplikace slovního hodnocení. 

 

2) Evidence plnění zadaných úkolů při DV 

Žák je povinen plnit zadané online úlohy ve stanoveném časovém rozmezí. U zadaných úloh při DV se 

bude hodnotit odevzdání (splnění) zadaného úkolu, nikoliv uvedené vědomosti v úloze. Domácí úkoly se 

neznámkují, za 5 zapomenutých (nesplněných) úkolů dostane žák poznámku do eŽK. Množství 

nesplněných úkolů se na 1. stupni sčítá za všechny předměty dohromady. 

 

 

3) Práce žáka nad rámec zadaného obsahu (dobrovolné úkoly) při DV 
Žák může vypracovat práci (výzvu, úkol) nad rámec zadaného obsahu v souvisejícím tématu. Způsob 

zadání či vypracování této práce je vždy na základě vzájemné dohody mezi žákem a vyučujícím. Váha 

této známky je 1. Počet těchto udělených známek za souhrnné období je plně na aktivitě daného žáka  

a množství učitelkou vyhlášených dobrovolných úkolů. 
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b) Klasifikační kritéria při distanční výuce na 2. stupni – hlavní předměty 

(ČJ, M, AJ, NJ, PŘ, CH, F, Z, D) 
 

1) Ověření vědomostí získaných při DV 
Může probíhat ústní či písemnou formou v online přímé i nepřímé výuce, stejně jako při následné 

prezenční výuce. Způsob, četnost a délka ověřování je plně v kompetenci konkrétního vyučujícího.   

 

 při klasifikaci DV bude v eŽK uvedena poznámka, že se jedná o známku z DV 

 váhu známky za jednotlivé předměty a formy hodnocení si zvolí každý vyučující sám, vždy však 

bude ve váze známek shoda ve stejném ročníku a předmětu.  

 váha známek při ověřování vědomostí při DV (ústní on-line zkoušení, on-line test) bude vždy 

menší, než váha známek při ověřování vědomostí při prezenční výuce. 

 

2) Evidence plnění zadaných úkolů při DV 

 Žák je povinen plnit zadané online úlohy ve stanoveném časovém rozmezí. U zadaných úloh při 

DV se bude hodnotit míra plnění zadaných úkolů (aktivita, přístup žáka), nikoliv uvedené 

vědomosti v úloze.  

 Žák může být při DV hodnocen také za svůj aktivní, popř. pasivní přístup k online výuce a 

zadávaným aktivitám. Za tři "plusové body" je hodnocen známkou 1 s hodnotou 3, za tři "mínusové 

body" je hodnocen známkou 5 s hodnotou 3. Plusové a mínusové body se navzájem anulují - ruší. 

 

 

Váha udělené známky za plnění zadaných úkolů za souhrnné období 

Váha této známky je 3. Předpokládá se udělení jedné známky za stanovené období. Délku souhrnného 

období si volí každý vyučující samostatně dle četnosti zadaných (týden, měsíc, čtvrtletí). 

 

3) Práce žáka nad rámec zadaného obsahu (dobrovolné úkoly) při DV 
Žák může vypracovat práci (výzvu, úkol) nad rámec zadaného obsahu v souvisejícím tématu. Způsob 

zadání či vypracování této práce je vždy na základě vzájemné dohody mezi žákem a vyučujícím. Váha 

této známky je 1. Počet takto udělených známek je plně na aktivitě daného žáka  

a množství učitelem vyhlášených dobrovolných úkolů. 
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c) Klasifikační kritéria při distanční výuce na 2. stupni – výchovné a naukové 

předměty (TV, HV, VV, PČ, SČJ, SM, OV, VZ, FG, ICT, AK, volitelné předměty) 
 

1) Ověření vědomostí získaných při DV 
Může probíhat ústní či písemnou formou v online přímé i nepřímé výuce, stejně jako při následné 

prezenční výuce. Způsob, četnost a délka ověřování je plně v kompetenci konkrétního vyučujícího.   

 

 při klasifikaci DV bude v eŽK uvedena poznámka, že se jedná o známku z DV 

 váhu známky za jednotlivé předměty a formy hodnocení si zvolí každý vyučující sám, vždy však 

bude ve váze známek shoda ve stejném ročníku a předmětu.  

 váha známek při ověřování vědomostí při DV (ústní on-line zkoušení, on-line test) bude vždy 

menší, než váha známek při ověřování vědomostí při prezenční výuce. 

2) Evidence plnění zadaných úkolů při DV 

Žák je povinen plnit zadané online úlohy ve stanoveném časovém rozmezí. U zadaných úloh při DV se 

bude hodnotit jak míra plnění zadaných úkolů (aktivita, přístup žáka), tak uvedené vědomosti v úloze. 

 

3) Klasifikace zadaných úkolů při DV 

Jelikož v této skupině předmětů při distanční výuce neprobíhají on-line hodiny, na plnění domácích 

úkolů a jejich kvalitu se klade větší důraz. Doporučená váha známky z domácího úkolu při DV je 5. 

Vyučující sdělí žákům, zda bude hodnotit známkou každý úkol, nebo souhrnnou známkou za určité 

období. Délku období si volí každý vyučující samostatně.  

a) žák odevzdá úkol v termínu: úkol bude ohodnocen známkou 1 za přístup a rovněž po obsahové 

stránce (1 – 5). Vyučující dle množství úkolů v klasifikačním období zapíše do eŽK buď obě 

známky (přístup, kvalita), nebo obě známky zprůměruje a napíše do eŽK jednu výslednou známku. 

 

b) žák odevzdá úkol do jednoho týdne po termínu: den po termínu odevzdání bude na Bakaláře 

zapsána známka 5 za přístup. Po odevzdání úkolu do jednoho týdne po termínu se známka upraví 

na průměr známky za obsahovou stránku (1-5) a známky za aktivitu (2). Dle množství úkolů 

v klasifikačním období zapíše do eŽK buď obě známky (přístup, kvalita), nebo obě známky 

zprůměruje a napíše do eŽK jednu výslednou známku zohledňující jak přístup, tak obsah. 

 

c) žák odevzdá úkol za dobu delší než jeden týden po termínu: den po termínu odevzdání bude 

na Bakaláře zapsána známka 5 za přístup. Po odevzdání úkolu po jednom týdnu po termínu se 

známka upraví na průměr známky za obsahovou stránku (1-5) a známky za aktivitu (5). Nejlepší 

výsledná známka v tomto případě může 3 (odevzdání 5 + kvalita úkolu 1). Dle množství úkolů 

v klasifikačním období zapíše do eŽK buď obě známky (přístup, kvalita), nebo obě známky 

zprůměruje a napíše do eŽK jednu výslednou známku zohledňující jak přístup, tak obsah. 

 

4) Práce žáka nad rámec zadaného obsahu (dobrovolné úkoly) při DV 
Žák může vypracovat práci (výzvu, úkol) nad rámec zadaného obsahu v souvisejícím tématu. Způsob 

zadání či vypracování této práce je vždy na základě vzájemné dohody mezi žákem a vyučujícím. Váha 

této známky je 1. Počet takto udělených známek je plně na aktivitě daného žáka  

a množství učitelem vyhlášených dobrovolných úkolů. 
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Závěrečná ustanovení 

 Pravidla pro hodnocení a klasifikaci při distanční výuce byla projednána a schválena na 

pedagogických radách 1. a 2. stupně za 3. čtvrtletí 2020/2021 jako dodatek ke směrnici školy „Pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, jež jsou nedílnou součástí Školního řádu ZŠ. 

 Dosavadní udělené známky za 3. čtvrtletí zůstávají v platnosti, schválená kritéria platí na  

4. čtvrtletí 2020/2021 a do budoucna.  

 Každý vyučující daného předmětu je povinen seznámit žáky se způsobem a pravidly klasifikace. 

 Dodatek nabývá účinnosti dnem 22. 4. 2021. 

 

V Dolních Bojanovicích dne 22. 4. 2021    

        ……..…………………. 

                                                                                                 Mgr. Martin Maňas 

                                                                                                       ředitel školy      
   

S Pravidly pro hodnocení a klasifikaci při distanční výuce rady byli dne 21. a 22. 4. 2021 

seznámeni: 

Mgr. Hana Kuběnová    Mgr. Jana Buchtová 

 

Mgr. Iveta Kotásková    Mgr. Ivana Vaculíková 

 

Mgr. Magda Svobodová    Mgr. Marian Dvořák 

 

Mgr. Marta Čížková    PaedDr. Zdeněk Šebesta 

 

Mgr. Aneta Ištvánková    Mgr. Hana Martínková 

 

Mgr. Miriam Šilhanová     Mgr. Lucie Štepníková 

 

Mgr. Alena Zemanová     Mgr. Klára Javornická 

 

Mgr. Ludmila Kiedroňová   Mgr. Alena Tlachová 

 

Mgr. Eva Králíková    Mgr. Martina Trojanová 

 

Mgr. Kristina Polášková     Mgr. Jitka Kostelníčková 

 

Marta Jašková     Mgr. Jana Kučerová 

 

Vladimíra Pavková    BcA. Michaela Esterková, DiS. 

 

Jindra Vaculovičová    Bc. Veronika Dvořáková 

 

Iva Ivičičová, DiS.    Mgr. Marie Dvořáková 

 

       Hana Faganová 

 

       Marie Bartálová, DiS 

 

        Mgr. Miroslava Zmrzlíková 
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