Dodatek školního řádu č. 2
Kritéria pro klasifikaci žáků při skupinové práci
Stupeň 1 (výborný)
Žák se projevuje samostatně, iniciativně a tvořivě.
Projevuje organizátorské schopnosti, ochotně se ujímá vedení skupiny a
usměrňuje další žáky ve skupině. Jeho myšlení a jednání vede ke správnému
výsledku v rámci zadaného úkolu.
Stupeň 2 (chvalitebný) Žák pracuje samostatně a pohotově a reaguje
produktivně na podněty vedoucího skupiny. Jeho samostatná činnost vede k
dosažení správného výsledku v rámci zadaného úkolu.
Stupeň 3 (dobrý) Žák při vykonávání požadované činnosti ve skupině
projevuje nedostatky, které je schopen korigovat za pomoci vedoucího skupiny.
Je méně iniciativní, v jeho myšlení se vyskytují chyby, které mohou negativně
ovlivnit výsledek práce.
Stupeň 4 (dostatečný) Žák se i přes vedení a pomoc vedoucího skupiny
dopouští závažných chyb. Je málo samostatný, není tvořivý a není schopen sám
přispět ke zdárnému zvládnutí úkolů ve skupině.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je zcela nesamostatný, i pod vedením se
dopouští závažných chyb. Své chyby nedokáže opravit ani s pomocí ostatních
žáků ve skupině. Nepodílí se na práci skupiny a tím ani na jejím výsledku.

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených
kritérií
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní
hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem,a to na žádost této
školy nebo zákonného zástupce žáka. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní
učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do
klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. U žáka s
vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Při použití slovního
hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka
ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným
neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci
prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení
lze použít i pro hodnocení chování žáka.
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně.

Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný
dovede používat vědomosti a dovednosti při ř
řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 – nedostatečný
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný
učí se svědomitě
3 – dobrý
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 – nedostatečný
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré
Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je
však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
2 – uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně
dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele
školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
3 – neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopouští se takových závažných přestupků proti školnímu
řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a
zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků
Organizace obsahu vzdělávání v průběhu distančního vzdělávání
O konkrétním způsobu vnitřních pravidel organizace výuky (prezenční,
distanční, „smíšené“) rozhoduje ředitelka školy s ohledem na právní předpisy a
aktuální možnosti a podmínky školy.
Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení
žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována
specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a
možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování
monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek při distančním
vzdělávání stanovuje vedení školy podle charakteru činnost i a s přihlédnutím
k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.
Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:
a) online výukou, kombinací synchronní online výukou (pedagogický pracovník
pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační
platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí
sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení

prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např.odlišně při
distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy
a prezenční výuku pro druhou část tzv. smíšené výuky,
b) offline výukou, předáváním písemných materiálů a jejich osobním
vyzvedáváním žákem či zákonným zástupcem, telefonicky, individuálními
konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, komunikací pedagogických
pracovníků se zákonnými zástupci žáků,
Při online výuce (v aplikaci Google Classroom.) se striktně zakazuje pořizování
nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů, jakož i jejich další šíření nebo
sdílení. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu
plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy
v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou
operativně určovány vedením školy podle délky distanční výuky, zda půjde o
krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve škole.
Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva,
vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším
období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.
Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně,
pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy
školy případně skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní
schůzky (např. prostřednictvím Google Classroom), případně písemnou
korespondencí, telefonicky, osobně.
Není úlohou zákonných zástupců přebírat povinnosti školy a vzdělávat své dítě
v domácích podmínkách. Naprosto postačí, když doma dítěti vytvoří adekvátní
podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné
prostředí...), případně se ujistí, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho
úkolem, a pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele či se
rodič sám s učitelem spojí. Kontrolují, zda si dítě učitelem zadané povinnosti
plní. Např. zda se připojuje do online hodin, plní si zadané úkoly, dochází na
konzultace či pro úkoly ap.

Hodnocení výsledků vzdělávání v průběhu distančního vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane
zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů
především formativním hodnocením.

Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků
žáka při osvojování učiva tohoto celku.
Výsledky vzdělávání při distanční výuce žáka a jeho práce jsou ukládány ve
formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě
Omlouvání žáků při neúčasti na distanční výuce
V případě známé příčiny neúčasti omluví žák (nebo jeho zákonný zástupce)
svou nepřítomnost předem prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo webového
formuláře.
V případě nemoci nebo technických potíží omluví žákovu neúčast výše
popsaným způsobem zákonný zástupce třídnímu učiteli.

Tento dodatek školního řádu byl projednán a schválen pedagogickou radou
školy dne 11.11.2020 a školskou radou při ZŠ Pačejov dne

V Pačejově 11.11.2020

RNDr. Hana Aldorfová
ředitelka školy

