
Informování o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

informace pro žáky a zákonné zástupce 

V hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního bude naše škola postupovat 

podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020, kterou vydalo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

1. Dle vyhlášky budeme v hodnocení vycházet 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně 

docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020), 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má 

pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných 

při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně 

docházet do školy, a 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a 

podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci 

školního roku 2019/2020 zohlednit například: 

- snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů 

- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky 

- četbu související se zadanými úkoly 

Nedostatek podkladů k hodnocení za 2. pololetí, tedy za období v době, kdy měl žák 

povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020) a za období od 11. března 2020, tedy za 

období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou 

školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k 

tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu 

„nehodnocen“. 

Ředitel školy stanovuje tyto změny v hodnocení z platného klasifikačního řádu školy: 

a) hodnocení všech žáků z chování – velmi dobré (1) 

b) závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků proběhne ve všech povinných a 

volitelných předmětech formou klasifikačního stupně 

c) klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro 

vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí 

d) žákům, kteří  nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována 

možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním 

přezkoušením 

e) pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené 

právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich 

konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno 



2. Zameškané hodiny 

Platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti 

zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

 

3. Předávání vysvědčení za druhé pololetí  

Vysvědčení bude žákům předáváno v pátek 26. června 2020. 

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení 

z ní plynoucí. 

O konkrétním postupu včetně času předání vysvědčení budeme informovat. 

 

4. Důležité upozornění: 

Změna vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, uvádí, že „V 

přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020.“ 

Tzn., že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední 

školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. 

Jan Holas v. r. 

ředitel školy 


