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Online Elternsprechtag 1.6.2021  
Information über den Fortgang des Studiums –  Klassifikation 2. Semester  
 
 
Jeder Fachlehrer / jede Fachlehrerin trägt bis spätestens 1.6.2021 eine 
Gesamtmitarbeitsnote („MA-Februar bis Mai“) und die Noten der Schularbeiten und 
Tests ins Bakalari ein. 
 
SchülerInnen, die mit der Mitarbeitsnote nicht zufrieden sind, können das Portfolio 
nachliefern, oder auch eine Prüfung beantragen. 
 
Wenn die Eltern ein Gespräch wünschen, dann kann man sich mit den LehrerInnen 
einen online Termin vereinbaren. 
 
Gleichzeitig möchten wir Sie daran erinnern, dass ein regelmäßiger Schulbesuch 
während des Präsenzunterrichts empfohlen wird. Die Abwesenheit bei Schularbeiten 
und Tests kann zu einer Nichtklassifikation in einzelnen Gegenständen führen. 
 
Klassifikation 2. Semester       
 
Die Art und Weise der Klassifikation im 2. Semester muss den besonderen 

Bedingungen dieses Schuljahres (7 – 8 Monate Distanzunterricht) entsprechen. Wir 

möchten nicht, dass die SchülerInnen nach diesem schwierigen Jahr noch vor Ende 

des Schuljahres überlastet sind. 

SchülerInnen, die nicht laufend im Distanzunterricht mitgearbeitet haben, haben jetzt 

die Möglichkeit ein Portfolio nachzuliefern. Wenn das Portfolio in Ordnung ist, dann 

kann sich die  Mitarbeitsnote verbessern. 

Die FachlehrerInnen können nicht in einem Test den Stoff von mehreren Monaten 
abprüfen (unterschiedliche mehrere Themenbereiche). Der Inhalt des Tests muss sich 
nicht auf den Stoff der letzten Wochen beziehen, aber das Stoffgebiet muss 
überschaubar sein (Tests umfassen ein in sich abgeschlossenes kleineres Stoffgebiet 
als Schularbeiten, der Test darf nicht länger als 30 Minuten sein).  
 
Isabella Haleš & Jiří Bochez 
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Online Rodičovský konzultační den 1. 6. 2021 
Informace o prospěchu – klasifikace ve 2. semestru 
 
 
Vyučující jednotlivých předmětů zadají celkovou známku za spolupráci s žákyní / 
žákem („Gesamtmitarbeitsnote za únor až květen“) a známky školních prací a testů do 
Bakalářů nejpozději do 1. 6. 2021. 
 
Žáci / žákyně, kteří nebudou se známkou za spolupráci spokojeni, mohou předložit 
portfolio nebo požádat o vyzkoušení. 
 
Pokud budou mít rodiče zájem o konzultaci, je možné domluvit si online schůzku s 
vyučující / vyučujícím. 
 
Zároveň si dovolujeme připomenout a doporučit dodržování pravidelné docházky dětí 
během prezenční výuky do konce školního roku. Neúčast na písemných pracích a 
testech může vést k neudělení závěrečné známky u daného předmětu.  
 
 
Klasifikace ve 2. semestru 

 
Způsob klasifikace ve 2. semestru musí odpovídat zvláštním podmínkám tohoto 
školního roku (7 – 8 měsíců distančního studia). Nechtěli bychom, aby žákyně/žáci po 
tomto obtížném období byli před koncem školního roku přetížení. 
 
Žákyně/žáci, kteří průběžně během distančního studia nespolupracovali, mají nyní 
možnost přinést své portfolio. Jestliže je portfolio v pořádku, pak může být známka za 
spolupráci vylepšena. 
 
Vyučující nemohou v jednom testu vyzkoušet látku z více měsíců (různé tematické 
celky). Obsah testu se nemusí vztahovat na látku z posledních týdnů, ale rozsah učiva 
musí být ucelený (testy mají zahrnovat uzavřené a menší úseky učiva, než které 
obsahují Schularbeity; test nesmí být delší než 30 minut). 
 
 
Isabella Haleš & Jiří Bochez 
 
 
 


