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Sdělení ŘŠ č. 17 / klasifikace za ¾    1. – 3. ročník, konzultace rodičů a učitelů 
 

Vážení rodiče,   
touto cestou vás informujeme o organizaci hodnocení prospěchu a aktivity studentů za období třetího čtvrtletí (dále ¾) 2. pololetí školního roku 2020/2021. I v tomto 
složitém období, které se snad již pomalu bude vracet do nějakého přirozenějšího stavu, jsme pokračovali ve vzdělávání distanční formou, která pramení z platného 
zákona a ustanovení školního řádu. Dle původního ročního plánu práce jsme se přirozeně rozhodli ¾ natáhnout o jeden týden, což nám připadalo vzhledem k neustálému 
oddalování návratu studentů do školy, jako přiměřený krok. Jak bude tedy tato činnost organizována, můžete termínově vidět níže v tabulce. 
 
zápis klasifikace-  distanční vzdělávání (dále DVZ) 3/4, SW bakalář 
učitel může použít v hodnocení všechny kategorie klasifikace, včetně 
neklasu – student není hodnocen z důvodů neúčasti na DZV nebo 
dlouhodobému neplnění zadaných úkolů. Za hodnocení je dle školního řádu 
(dále jen ŠŘ) plně odpovědný vyučující příslušného předmětu. 

po-st 29.3. - 31.3. zápis klasifikace pro 1. – 3. r.                        
4r. maturitní se nyní dle OOP MŠMT 
nezapisuje, /rozhodujícím klasifikačním 
období pro připuštění k MZ 1. pololetík 

zodpovědní všichni příslušní učitelé 
kompletace konferenční zprávy – 
odp. TU 

Pedagogická rada - klasifikační bude realizována prezenční formou, a pro 
pedagogy v karanténě a na nemocenské online přenosem  

čt 1. 4.  
9,00 – 11, 00 hod  
č. 411 zased. učebna 

korekce-schválení klasifikace, prioritní 
analýza studentů s aktuálním 
neprospěchem - diskuse 

všichni učitelé školy 

Po jednání pedagogické rady budete mít možnost vidět na bakaláři 
oficiální, radou schválenou verzi klasifikace  za 3/4 

pá 2.4.             zpřístupněna oficiální průběžná klasifikace za ¾ 2. pololetí tohoto školního roku 

Velikonoční prázdniny pro studenty školy, státní svátek čt - po 1. – 5. 4. 2021 všichni studenti školy  

Určení formy komunikace učitele, třídního učitele a rodiče. Ta bude 
nejpozději do 6. 4. oznámena studentům a rodičům cestou, kterou si 
pedagog individuálně zvolí. 

 6. 4.  odpovědni  všichni učitelé školy 

1. část konzultací TU, vyučujících jednotlivých předmětů se zákonnými 
zástupci, případně i příslušnými studenty způsobem, který byl předem 
zvolen a oznámen. 

út-st 7. 4. forma komunikace byla určena a předem 
oznámena  

TU, ostatní vyučující 

individuální telefonické konzultace jednotlivých učitelů se zákonnými 
zástupci od 14,00 - 17,15;   DVZ bude ukončeno pro všechny ve 12,00 hodin 

čt 8.4. od 14,00 - 17,15 budou učitelé k dispozici ZZ na telefonických linkách podle 
způsobu, jak jsou zvyklí komunikovat s učiteli; služební telefon-kabinet; mobil              

 

Kontakty na služební linky učitelů:   kontakty 
Komunikace S ŘŠ:   kterýkoliv pracovní den: 8,00 – 18,00 hodin   nebo přes email: mailto:reditel@ssinfotech.cz 
P. S.: V případě reálného návratu studentů do škol budete včas informováni o způsobu, jak by tento nástup byl organizován, včetně testování, na čemž nyní intenzivně pracujeme. 

 
Dne 26. 3. 2021 

               Mgr. Radan Nachmilner 
               ředitel SŠINFOTECH FM 

https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/1%20Z%C3%81KL.%20DOKUMENTY/KONTAKTY%20NA%20WEB%2020-21opr.%203.pdf
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