
Dodatek ke klasifikačnímu řádu při dlouhodobé distanční výuce 
 

Hodnocení žáků při dlouhodobé distanční výuce se bude řídit dokumentem MŠMT vydaným v Praze dne 
4. 1. 2021: Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021: 

 
„Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů. Za stávajících okolností lze doporučit 
zejména hodnocení slovní, případně klasifikaci doplněnou slovním hodnocením. V takovém případě pak klasifikací 
doporučujeme hodnotit zejména to, co přesně a objektivně vystihuje podaný výkon žáka, tj. nikoli jeho charakter či vlastnosti 
(např. píle, snaha, aktivita apod.). Ty je naopak vhodné popsat slovně. Pokud žáci objektivně nedosáhli patřičného výkonu, 
lze i tuto část hodnotit popisným slovním hodnocením.  
 

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, 
ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném 
období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:  
• účast na distanční výuce;  
• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);  
• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;  
• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;  
• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;  
• to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;  
• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;  
• to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;  
• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;  
• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);  
• to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;  
• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším 
procesu učení používat;  
• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).  
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, je vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě 
různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.  
 
Slovní hodnocení na vysvědčení lze doporučit zvláště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které byla 
distanční výuka vzhledem k jejich potřebám obzvláště náročná. Vhodné je také v případech, kdy se žáky z nepodnětného 
prostředí dařilo jen v malé míře zapojovat do distančního vzdělávání. Případný neúspěch či stagnace může mít v takovém 
případě příčiny, které samotný žák není schopen ovlivnit. U těchto žáků je zapotřebí především identifikovat dosažené 
úspěchy, na kterých je možné při další práci stavět, a srozumitelným způsobem žákovi zprostředkovat reálná doporučení, 
která mu pomohou ve vzdělávání dělat pokroky.  
 

V případě žáků, kteří během distanční výuky nespolupracovali, opakovaně se nezapojovali do distanční výuky, neplnili 
zadávané úkoly či se neřídili pokyny učitele, přestože měli pro aktivní účast na distanční výuce dostatečné podmínky, 
doporučuje se rovněž využít zejména slovní hodnocení, uvést v něm tyto skutečnosti, popsat nedostatky v přístupu k 
výuce a navrhnout konkrétní doporučení pro další práci žáka. V případě kombinovaného hodnocení je vhodné pro 
klasifikaci využít jen dostupné doklady referující o znalostech a dovednostech těchto žáků a ve slovní části klasifikaci 
doplnit o další podstatné informace.“ 
  
O využití klasifikace známkou, slovním hodnocení nebo kombinaci obou způsobů rozhodne vždy pedagogická rada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Měříně 6. 1. 2021      Mgr. Iveta Hlávková, ředitelka školy 


