
HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

druhé pololetí školního roku 2019/2020 probíhá od 11. 3. 2020 za zcela mimořádných 

podmínek, a nelze proto žáky hodnotit podle stejných měřítek, jako například v prvním 

pololetí. Nelze též očekávat, že budou naplněny všechny výstupy školního vzdělávacího 

programu. 

Víme, že situace není pro Vás jednoduchá a velice si vážíme vzájemné spolupráce. Moc 

děkujeme všem rodičům, kteří s námi komunikují a pomáhají svým dětem s domácím 

vzděláváním. 

V souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne závěrečné hodnocení na základě 

těchto podkladů: 

• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost 

žáků nebyla zakázána, 

• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 

dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole 

vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou, 

• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

Základní principy hodnocení žáků: 

• hodnocení žáků s přihlédnutím k dlouhodobé znalosti jejich výsledků ve škole, 

• hodnocení snahy žáků vzhledem k jejich technickým možnostem (aktivní zapojení, 

samostatná práce a samostudium a její výsledky, odevzdávání úkolů, sebehodnocení 

žáka, komunikace s učitelem apod.), 

• přihlédnutí k rodinné situaci, respektování individuálních podmínek na domácím 

vzdělávání (mapování situace, vzájemná informovanost učitelů, spolupráce s třídním 

učitelem), 

• klasifikace na vysvědčení nebude horší než v prvním pololetí (ve výjimečných 

případech zhoršení maximálně o jeden stupeň, a to v případě opravdu velkého 

nezájmu o spolupráci s vyučujícím), 

• žák nebude na konci druhého pololetí hodnocen stupněm „5 – nedostatečný“ a nebude 

ze žádného předmětu „nehodnocen“, 

• do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti 

zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, 

• termín uzavření známek za druhé pololetí je 19. června 2020, 

• žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává možnost žádat 

přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 

odst. 4 školského zákona), 



• změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se 

nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí 

dokumentů přikládaných k přihlášce, 

• vysvědčení by mělo být předáno v úterý 30. června 2020, způsob předávání 

vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní 

plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů, bude škola informovat na svých 

webových stránkách.  
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