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KLASIFIKACE VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 
– INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY 

 
 

Vážení rodiče,   
 
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že hodnocení žáků 1. a 2. stupně na vysvědčení za 
2. pololetí bude v tomto školním roce provedeno tradičně klasifikačními stupni 1 – 5, tzn. 
známkou. Setrvání u hodnocení známkou /známkami vyplynulo z diskuze všech pedagogů 
školy. 
 
Pravidla pro hodnocení žáků při distanční formě vyučování vydáváme ve formě dodatku 
školního řádu č. 2. V těchto pravidlech je řešeno především průběžné hodnocení aktivit, 
úrovně odevzdaných úkolů, vědomostí a dovedností žáků. Dodatek najdete v rubrice 
dokumenty. 
 
Slovní hodnocení: 
 a) v přípravné třídě obdrží žáci tradičně slovní hodnocení, 

 b) v 1. ročníku přikládáme k vysvědčení motivační slovní hodnocení, 

 c) žáci tříd montessori obdrží rozšířené slovní hodnocení ze všech předmětů, 

 d) žáci inovativní třídy 2.B obdrží slovní hodnocení ze všech předmětů, 

 e) žáci s platným doporučením školského poradenského zařízení, s platným IVP a na 
 základě žádosti rodičů obdrží v některých předmětech slovní hodnocení, 

 f) žáci se speciálně vzdělávacími potřebami se stupněm podpory 1 na základě žádosti 
 rodičů a rozhodnutí ředitel školy dostávají v některých předmětech (popř. souhrnně) 
 slovní hodnocení. 

 
Převody známek: 
 a) 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, 

 b) 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. (§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání) 

 
 
 
 
 

V Praze dne 17.6.2021     Mgr. Tomáš Komrska - ředitel školy 
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