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Pravidla hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 
 

Tento materiál stanoví pouze ta pravidla, která se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních 

pravidel hodnocení vyplývajících ze školských předpisů, včetně Školního řádu Wichterlova gymnázia. 

 

Hodnocení žáků Wichterlova gymnázia bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle 

běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň je však třeba při 

hodnocení zásadním způsobem zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto 

pololetí. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem musí škola přizpůsobit 

podmínkám žáka pro toto vzdělávání (viz nový § 184a odst. 3 školského zákona).  

 

Na základě doporučení MŠMT a ČŠI rozhodl ředitel školy o následujících pravidlech hodnocení žáků za 

1. pololetí 2020/2021.  

 

Vydávání vysvědčení 
 Škola vydá výpis vysvědčení nejpozději 3. vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků 

na vyučování. 

 Pololetní klasifikace bude žákům i zákonným zástupcům dostupná prostřednictvím systému 

Bakaláři, a to nejpozději 28. 1. 2021. 

Hodnocení za 1. pololetí 
 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(známkou). 

 Vyučující jednotlivých předmětů mohou doplnit klasifikační stupeň komentářem*, zejména 

v následujících případech: 

o u výrazně zhoršeného a slabého prospěchu, 

o u výrazně zlepšeného prospěchu. 

* Nejedná se o slovní hodnocení dle § 69 odst. 2 školského zákona, ale pouze o komentář ke standardní 

klasifikaci. 

 

Komentář je vypracován na standardizovaném formuláři. Vyučující se vyjádří k následujícím oblastem. 

1. Silné stránky žáka (píle, zájem o učení, snaha, aktivita, řešení úkolů a aplikace vědomostí a 

kreativita, samostatnost, ovládnutí učiva, úroveň myšlení, úroveň vyjadřování); 

2. slabé stránky žáka (píle, zájem o učení, snaha, aktivita, řešení úkolů a aplikace vědomostí a 

kreativita, samostatnost, ovládnutí učiva, úroveň myšlení, úroveň vyjadřování); 

3. odpovědnost žáka za vlastní učení, práce s časem a plnění povinností; 

4. důvod zásadní změny hodnocení - kterých objektivně stanovených cílů žák dosáhl/nedosáhl; 

5. doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je překonávat. 
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Komentář odevzdává vyučující třídnímu učiteli v elektronické podobě neprodleně po zadání pololetní 

klasifikace do systému Bakaláři. Třídní učitel zasílá komentáře hromadně zákonným zástupcům žáka dne 

28. 1. prostřednictvím systému Bakalář jako přílohu ve zprávě. Vytisknutý a podepsaný komentář obdrží 

žák společně s výpisem vysvědčení po návratu k prezenční výuce. 

 

 

 

V Ostravě dne 11. 1. 2021 

 

 

 

 

Mgr. Jan Netolička 

ředitel gymnázia 


