
Žák je hodnocen v těch předmětech, v nichž se
vzdělává a dosahuje upravených cílů. Postupuje
do dalšího ročníku.
Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí,
dostane náhradní termín. Není-li hodnocen ani
tehdy, neprospěl. Může požádat o opakování
ročníku.
Při objektivních důvodech (neplnění zadaných
úkolů) může být žák hodnocen za 2. pololetí
"nedostatečnou”. Žák, který neprospěl nejvýše
ze 2 povinných předmětů, koná opravné
zkoušky. Není-li úspěšný / nedostaví se,
neprospěl. Může požádat o opakování ročníku.
PPP  doporučí  žákovi  prodloužení  vzdělávání 

Dle Lex Ukrajina je možné zčásti nebo zcela
nahradit vzdělávací obsah (po nezbytně nutnou
dobu bez ohledu na RVP). MŠMT připravilo k hod-
nocení těchto žáků metodiku. Dle ní by na
hodnocení neměla mít rozhodující vliv neznalost
českého jazyka.

Možné jsou 4 scénáře:
  

1.

2.

3.

4.
       o rok (3. stupeň PO).

Hodnocení je vždy potřeba žákovi a jeho rodičům
srozumitelně (např. pomocí tlumočníka) vysvětlit.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM
JAZYKEM NA SŠ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

 Jak hodnotit žáky, kteří mají nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, 
v běžných předmětech? A jak hodnotit nově příchozí žáky z Ukrajiny, kterým zcela chyběla počáteční

znalost češtiny? 
 

Tématu se věnujeme na webu Inkluzivní
škola. 

Rádi Vám i kolegům poskytneme
telefonickou či e-mailovou metodickou
podporu.  

Unikl Vám některý informační leták?
Kompletní přehled najdete zde.

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován Evropskou unií v rámci Národního
programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
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Odborný jazyk používaný ve škole se žáci s OMJ plně
naučí až za dlouhou dobu. Nelze očekávat, že se
ihned jazykově vyrovnají rodilým mluvčím, proto je
nelze hodnotit stejně.

Pokud má žák přiznána podpůrná opatření 2. nebo 3.
stupně, hodnotí se podle naplnění cílů v IVP. Ideální
je nastavovat SMART cíle: konkrétní, měřitelné,
dosažitelné, realistické, v čase ohraničené.
Ve 3. stupni PO může mít žák doporučeno
prodloužené vzdělávání o jeden rok.

U pokročilejšího žáka (1. st. PO) zohledňujeme jeho
individuální vzdělávací potřeby dle pedagogického
citu (např. dostává na vypracování úkolů více času,
vizuální oporu, databanku slov či slovníčky, vyplňuje
spíše uzavřené otázky, doplňovačky, spojovačky...).

Za splnění předem nastavených cílů v předmětu, a to
různými formami. Např. za: myšlenkové mapy, schémata a
doplnění slovní zásoby a frází, spojovačky, doplňovačky,
referáty, prezentace, zapojení do skupinové práce a výtvory
skupiny, online cvičení/aplikace, cvičení na porozumění
textu (ano-ne), doplnění a vysvětlení pojmů, krátké shrnutí
tématu v bodech nebo myšlenkovou mapou  apod.

Žáci s OMJ

Za co můžeme hodnotit všechny žáky s OMJ?

Nově příchozí žáci z Ukrajiny 

Hodnocení

https://inkluzivniskola.cz/lex-ukrajina-metodika-pro-skoly
https://inkluzivniskola.cz/metodiky-k-hodnoceni-zaku-dle-lex-ukrajina
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/
https://inkluzivniskola.cz/hodnoceni-na-ss
https://inkluzivniskola.cz/poradenstvi-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/informacni-letaky
https://www.inkluzivniskola.cz/teorie-ledovce
https://inkluzivniskola.cz/podpurna-opatreni-na-ss

