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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE SŠINFOTECH K METODICE HODNOCENÍ 1. POLOLETÍ 
 

Vážení studenti, vážení rodiče,  

dovolte mi, abych touto cestou popsal metodiku hodnocení studentů v této fázi školního roku, která se bohužel od 5. října až doposud 
odvíjí distanční formou (dále DV) s týdenní prezenční vsuvkou před Vánocemi. 

Úvodem je zapotřebí opakovaně přesně pojmenovat zcela zásadní odlišnosti, za kterých se DV uskutečňuje nyní, oproti situaci na jaře. DV je 
součástí platné školské, ale i školní legislativy. Obsah a forma DV v podmínkách naší školy byly v předstihu zpracovány účelově vytvořenou 
pracovní skupinou pod vedení ZŘ a VP /výchovný poradce/. Z tohoto pohledu byl školou vytvořen ucelený funkční a v rámci možností, které 
vzdělávání na dálku poskytuje, efektivní projekt DV. Škola výrazně posílila datové toky pro internetové připojení a takřka všichni učitelé 
realizují DV ze školy, ze svých tříd  a kabinetů, nikoli z domova.  

Absolvovali jsme společně měsíc prezenční výuky, tři a půl měsíce DV a týdenní prezenční výuku před Vánocemi a dle mnohých telefonátů, 
připomínek, komentářů, které jsme od vás studentů, ale i rodičů obdrželi, jsem přesvědčen, že model DV, jenž jsme nastavili, je funkční, 
racionální a z větší části nahrazuje prezenční výuku. Zároveň ale víme, že sociální vazby, kontakty a prožitky nenahradí. Proto společně 
věřme, že se i díky očkování v dohledné době uvidíme ve škole. Můj osobní odhad je 4. ročník 25.1 a o týden později průběžně ostatní žáci. 

Jelikož jsme celé pololetí jasně sdělovali, že budeme hodnotit sumativně, tedy známkami, v souladu s  doporučením MŠMT a hlavně za 
použití selského rozumu, tak tedy budeme i činit. Na tom se shodlo vedení školy i celá pedagogická rada jednomyslně. Velmi detailně jsme 
vyhodnotili 1. čtvrtletí především u těch, kdo měl nebo ještě má problémy s komunikací a plněním úkolů. S osobním vstupem ředitele školy, 
třídních i příslušných učitelů jsme dali šanci všem na nápravu a vás rodiče jsme o situaci informovali, a vyzvali i ke spolupráci. Děkujeme, že 
mnozí z vás na tuto aktivitu slyšeli a též reagovali. Vrátilo to do pomyslného normálu mnoho problematických studentů. 

Závěrem uvádíme metodiku klasifikace tak, jak byla na konferenci schválena jako nařízení ředitele školy: 

1. V souladu s obsahem tohoto nařízení vyučující a TU zpracují ucelenou klasifikační zprávu za 1. pololetí 2020/2021 jako výstup 
z pedagogické rady /25.1.2021/ a poskytnou dle situace prezenčně nebo přes SW Bakaláři studentům a zákonným zástupcům 
sumativní /udělena známka/ hodnocení studentů za 1. pololetí.  

2. Umožnit zákonným zástupcům /v období 1. – 5. února/ se dobrovolně informovat a konzultovat přednostně prostřednictvím 
emailu na příslušného učitele předmětu hodnocení pololetní klasifikaci. Dle situace lze také /pokud to bude po 1. 2. 2021 možné – 
přítomnost učitelů ve škole/ využít služebního telefonického kontaktu /8,00-12,00 hodin/. Důrazně upozorňuji, že na základě 
ustanovení bodu č. 4, školního řádu způsob hodnocení DV vyplývá z charakteru předmětu a je plně v kompetenci vyučujícího. 
Tedy případné dotazy nebo i problémy, řešte přednostně s vyučujícími nebo třídními učiteli. Ti by měli znát odpovědi nejlépe. 

3. Parametry pololetního hodnocení:  

a. klasifikace je sumativní (známky) – užíváme pouze hodnocení 1 – 5 

b. N – neklasifikován, U – uvolněn z TV  

c. Z – uznání předmětu na základě předchozího absolvování pololetní klasifikace je plně v kompetenci vyučujícího daného 
předmětu, a pokud použije hodnocení N pro žáky, kteří se neúčastnili DV, připraví ke klasifikační konferenci požadavky 
k doplňkové zkoušce za období 1. pololetí, kterou žák vykoná do 30. 3. 2021 komisionálním přezkoušením. 

d. zohledňujeme nestandardní průběh 1. pololetí a proto lze klasifikaci uzavřít i s minimálním počtem známek v průběžné 
klasifikaci, do ukončení zápisů známek je možné žáky zvát k osobním konzultacím do školy – v kompetenci učitele 

e. vzhledem k situaci prodlužujeme období vykonání rozdílových zkoušek za 2. roč. pro žáky školy, kterých se to dotýká 

f. prodloužení klasifikačního období za 1. pololetí je do 30. 3. 2021 (konec 3. čtvrtletí) 

g. výsledky za 1. pololetí budou zpřístupněny v SW Bakalář od 28. 1. 2021. Pokud budou v této době žáci již ve škole, bude 
jim také předán osobně výpis vysvědčení. V opačném případě jim bude výpis předán až po návratu k prezenční výuce. 

4. Nadále pokračujeme v DV dle RH, který nyní aktuálně používáte. V případě změny vás okamžitě budeme informovat 

5. Do konce 28.1 upravíme harmonogram školy pro měsíce únor a březen 2020/2021/ tak, aby odpovídal aktuální epidemiologické 
situaci a do 31. ledna vás s těmito změnami seznámíme. 

6. Dlouhodobý zástup za kolegu Freje zabezpečuje nadále Ing. Jan Poledník 

7. V nejbližších dnech netrpělivě očekáváme důležité informace k letošním maturitním zkouškám! 

 Sledujete průběžné informace na oficiálních webech. Přednostně naše informační toky /Bakaláři + web školy/ 

 Jakékoli připomínky/kladné i záporné/ směřujte na TU, jednotlivé vyučující a pochopitelně kdykoli i na ředitele školy   
/777900010; mailto:reditel@ssinfotech.cz/                                         Kontakty na učitele 

 
Děkuji vám všem  za spolupráci a přeji vše dobré                      
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