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 Nastavení výstupů 
 1.  Výstupy nastavuje společně třída a učitel po vzájemné domluvě. 
 2.  Podoba výsledného výstupu je na zodpovědnosti obou stran a je závazná, pokud 

 se strany nedomluví jinak. 
 3.  Výstupy je třeba nastavit na začátku pololetí na celé pololetí. 
 4.  Při nastavení výstupů dává učitel prostor diskuzi o výstupech. 
 5.  Studenti se nastavení výstupů aktivně účastní, dávají konkrétní připomínky 

 a návrhy. 
 6.  Výstupy mají různorodou formu a jsou zaměřené jak na znalosti, tak na 

 kompetence - v rámci předmětu i napříč. Je doporučené mít možnost splnit 
 požadavky různými způsoby. Pro inspiraci bude k dispozici dokument s různými 
 typy výstupů. 

 7.  Výstupy jsou nastaveny plošně pro celou třídu, studenti mají po domluvě 
 s učitelem možnost individuálního nastavení jednotlivých výstupů. Na případné 
 individualizaci výstupu je třeba domluvit se s učitelem s dostatečným předstihem 
 před termínem odevzdání. Změnu podoby výstupu je třeba dělat s dostatečným 
 předstihem před termínem odevzdání, učitel nemusí přistoupit na změnu, 
 o kterou student požádá v termínu odevzdání nebo po něm. 

 8.  Termín, formát a rozsah výstupů je možné měnit po vzájemné domluvě, ne na 
 poslední chvíli a ne tak, aby to znamenalo plošně větší náročnost nebo přidání 
 práce na konci pololetí. 

 9.  Na deadlinech výstupů se domlouvá společně třída a učitel s tím, že je vhodné 
 rozložit termíny výstupů průběžně během pololetí. Studenti si hlídají, aby neměli 
 moc výstupů k odevzdání v konkrétním termínu. 



 10.  Studenti mají možnost odmítnout pozdě stanovený výstup učitelem. Učitelé 
 nemají povinnost poskytnout zpětnou vazbu k výstupu odevzdanému po 
 termínu. 

 11.  Výstupy nemusí být nastaveny ve všech předmětech, některé předměty mohou 
 být bez výstupu. 

 12.  Učitel studenty informuje o tom, zda a proč vnímá požadovanou úroveň výstupů 
 jako minimální. Opěrným bodem pro stanovení minimální úrovně jsou 
 požadavky stanovené ve školním vzdělávacím programu. 

 Hodnocení, zpětná vazba 
 1.  Učitelé poskytují konstruktivní zpětnou vazbu, která obsahuje hlavně doporučení 

 a oblasti pro zlepšení. 
 2.  Studenti nepotřebují popisné části o tom, co probírali, co zažili, bez konkrétní 

 zpětné vazby. 
 3.  Písemná zpětná vazba odpovídá náročnosti výstupu. Např. výstup vyžadující 

 dlouhou domácí přípravu nestačí ohodnotit pouhým “splněno”. 
 4.  Student by měl dostává zpětnou vazbu na výstup co nejdříve po jeho odevzdání. 

 Učitel nemůže požadovat např. opravu výstupu na konci pololetí, pokud ho 
 student odevzdal v listopadu a nedostal včas zpětnou vazbu. 

 5.  K výstupům je možnost poskytnout ústní zpětnou vazbu, pokud ji učitel nebo 
 student upřednostní před písemnou nebo je smysluplná. 

 6.  Učitel  zajistí, aby se zpětná vazba průběžně dostávala i k rodičům (zejména na 2. 
 stupni). 

 7.  Práce v hodině je  písemně vyhodnocena na konci období. 

 Komunikace a řešení problémů s výstupy 
 ●  Jakýkoli problém s výstupy (problém s nastavením, nesouhlas s hodnocením, 

 nekonstruktivní nebo neexistující zpětnou vazbu, pozdní vyhodnocení apod.) řeší 
 student vždy nejdřív s příslušným učitelem. 

 ●  V případě, že k domluvě s učitelem nedojde, má učitel i student možnost požádat 
 o pomoc třídního učitele při vzájemné komunikaci. 

 ●  Situaci, kdy se student s učitelem ohledně výstupu nedokáže domluvit, řeší 
 smírčí rada  stanovená vždy na dané pololetí a složená  ze dvou učitelů (návrh 
 nyní Honza Ž., Alice) a dvou studentů. Smírčí rada si vyslechne obě strany a 
 následně rozhodne. Rozhodnutí ohledně výstupu je pak závazné pro studenta i 
 učitele. Pokud se problém týká člena smírčí rady, řeší situaci místo něj náhradník. 



 Docházka do hodin 
 Studium ve škola da Vinci je založeno na osobním kontaktu, komunitě, sdílení, vzájemné 
 inspiraci a spolupráci. Pro naplnění těchto principů je potřeba, aby se studenti aktivně 
 účastnili pravidelné výuky, projektových aktivit a školních akcí, včetně výjezdů. 

 Je možné se domluvit na tom, že student nemusí na některé hodiny docházet, pokud s 
 tím učitel souhlasí a obě strany se domluví na tom, jak student splní požadavky 
 předmětu. V takovém případě student přichází s návrhem nahrazení docházky a 
 důvodem, proč chce docházku nahradit. Není vždy nutné stanovit konkrétní náhradní 
 práci nebo výstup. Zároveň je třeba vyřešit situaci tak, aby učitel mohl napsat pololetní 
 hodnocení. 

 Příklady takových situací mohou být následující, neznamenají ale automatický nárok na 
 nahrazení docházky: 

 ●  Student v daném oboru dosáhl požadované výstupní úrovně studenta gymnázia, 
 splnil všechny požadavky školního vzdělávacího programu. 

 ●  Samotná účast v hodinách není pro studenta ani skupinu přínosná a učiteli a 
 studentovi se nedaří tento stav změnit. 

 ●  Student např. dělá pravidelně na dobré úrovni individuální sport, v takovém 
 případě se účastní jen některých hodin, kdy jsou např. týmové sporty. 

 ●  … 


