
Vážení rodiče, 

blíží se souhrnné hodnocení za I. pololetí, tedy pololetní vysvědčení. Hodnocení bude v každém 
předmětu standardně shrnuto známkou, v případě potřeby doplněno o slovní hodnocení.  

Běžně v tuto dobu probíhají třídní schůzky, kde se dozvídáte hodnocení za I. pololetí. Vzhledem 
k tomu, že v současné době nemohou proběhnout prezenčně, naleznete informace o navrhovaném 
hodnocení v elektronické žákovské knížce. Zveřejněny budou v pondělí 18. 1. v 15:00. 

Informace o prospěchu v jednotlivých předmětech 

• Na webových stránkách (www.skolaonline.cz) najdete v záložce Hodnocení – Výpisy 
hodnocení – Hodnocení žáka/studenta – sloupec Uz.  

Případné slovní hodnocení se vám zobrazí po posunutí kurzoru myši na známku ve sloupci Uz. 

 

• V mobilní aplikaci pod dlaždicí/složkou vysvědčení. V tomto prostředí není možné zobrazit 
slovní hodnocení. 

 

• Pokud se ve výpisech klasifikace objevuje údaj – NEHODNOCEN – znamená to, že žák nemohl 
být z příslušného předmětu klasifikován (zpravidla z důvodu nedostatečného množství 
podkladů). 

Známku za I. pololetí je třeba doplnit do konce března 2021, v opačném případě bude žák 
hodnocen klasifikačním stupněm 5 (nedostatečně). Podmínky pro dodatečnou klasifikaci 
stanovuje učitel předmětu. V případě nedodání chybějících prací v dohodnutém termínu 
bude žák ve druhé polovině března 2021 přezkoušen komisionálně. 



Průběžné informace o chování, popř. neplnění školních povinností žáka 

• Na webových stránkách (www.skolaonline.cz) najdete v záložce Hodnocení – Výpisy 
hodnocení – Chování žáka/studenta  

 

• V mobilní aplikaci pod dlaždicí/složkou výchovná opatření 

  

 

Pochvaly a výchovná opatření (napomenutí, důtky, snížená známka z chování) 

• O pochvalách a výchovných opatřeních se rozhodne na pedagogické radě, která proběhne ve 
až čtvrtek 21. 1. Případné pochvaly a výchovná opatření se zobrazí do 28. 1. 

Třídní schůzky 

V případě potřeby se s dotazy obracejte na jednotlivé učitele prostřednictvím elektronické žákovské 
knížky (komunikace – zprávy – odeslat zprávu) nebo emaily, které jsou dostupné na stránkách školy - 
https://zsvolary.cz/w/kontakty/. 

 

Vysvědčení 

Na základě vydaného doporučení MŠMT týkajícího se předávání vysvědčení, je škola 28. ledna 2021 
povinna rodičům a žákům hodnocení za I. pololetí sdělit (např. formou zpřístupnění ve školním 
informačním systému) a výpis z vysvědčení je pak povinna předat do tří dnů od opětovného zavedení 
prezenční výuky.  

28. 1. 2021 se v elektronických ŽK na místo návrhu známky za I. pololetí, viz. info výše, zobrazí 
konečné hodnocení za I. pololetí. Výpisy z vysvědčení budou dětem předány po jejich návratu do 
školy. 

 

 

https://zsvolary.cz/w/kontakty/

