Đánh giá học tập cho người nước ngoài
Xếp loại cho người nước ngoài được điều chỉnh bởi Luật Giáo dục và hướng dẫn
phương pháp giảng dạy của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (MEYS). Khi đánh
giá con của người nước ngoài trong bộ môn “Ngôn ngữ và Văn học Séc”, trình độ
kiến thức về tiếng Séc sẽ được cân nhắc.
Kết quả học tập của học sinh không phải là công dân của Cộng hòa Séc và đang
tham gia chương trình giáo dục bắt buộc của Cộng hòa Séc sẽ được đánh giá theo
Mục 51 đến 53 trong Luật Giáo dục và Mục 14 đến 17 của Nghị định về giáo dục tiểu
học cũng như các yêu cầu nhất định về việc tham gia chương trình giáo dục bắt
buộc.
Khi đánh giá những học sinh này, trình độ kiến thức về tiếng Séc được xem là yếu tố
then chốt có ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em theo Mục 15(2) và (4) của
Nghị định. Khi đánh giá những học sinh này về nội dung giảng dạy trong lĩnh vực
“Ngôn ngữ và Văn học Séc” theo quy định của Khung Chương trình Giáo dục Tiểu
học (hoặc nội dung môn “Ngôn ngữ và Văn học Séc” theo chương trình đào tạo tiểu
học hiện tại), trình độ kiến thức về tiếng Séc sau ba học kỳ liên tiếp kể từ khi bắt đầu
đi học ở Cộng hòa Séc sẽ luôn được xem là yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả học
tập của học sinh theo Mục 15(2) và (4) của Nghị định.
Vào cuối học kỳ một, ngay cả học sinh nước ngoài cũng không cần phải được đánh
giá theo bảng điểm, cho dù là vào một ngày thay thế. Tuy nhiên nếu vào cuối học
kỳ hai mà vẫn không được đánh giá, học sinh đó sẽ phải học lại năm học vừa qua.
Công dân của Cộng hòa Slovakia có quyền sử dụng ngôn ngữ Slovak trong quá trình
học tập, ngoại trừ khi học môn “Ngôn ngữ và Văn học Séc”.
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