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  ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020 

 
V souladu s Vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází hodnocení žáků: 
 
1) z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy osobní přítomnost 
žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020) 
2) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku při 
zohlednění: 
a) snahy žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů  
b) samostatné práce žáků a samostudia během vzdělávání na dálku a jejích výsledků 
c) četby související se zadanými úkoly 
d) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro 
vzdělávání na dálku (zahrnutí do hodnocení předmětu zaměřeného na informační 
technologie) 
3) podpůrně zhodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020 
 
Pravidla pro hodnocení žáků, která jsou součástí aktuálního školního řádu, se 
nepoužijí, jsou-li v rozporu s výše uvedenými body 1) až 3). 
 
Nebude-li možné žáka za 2. pololetí hodnotit ani za použití výše uvedených pravidel 
v bodech 1) až 3), pak mu bude v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanoven 
náhradní termín hodnocení v posledním týdnu měsíce srpna 2020, nejpozději však 
do konce září 2020. 
Žáci končících ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k 
maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem 
„nehodnocen(a)“.  
Zákon č.135/2020 Sb. připouští k maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky a 
připouští k závěrečné zkoušce všechny žáky 3. ročníků oborů H a E. Pokud by měl 
být žák posledního ročníku v jednotlivém předmětu hodnocen stupněm prospěchu 
„nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, pak hodnocení tohoto jednotlivého 
předmětu bude slovem „prospěl“. 
Klasifikace žáků končících ročníků bude uzavřena dne 15.května 2020 do 12:00 h. 
Klasifikace žáků nekončících ročníků bude uzavřena dne 24.června 2020 do 12:00 h. 
 

 

 

 
 Mgr. Vladimír Kolder                   Ing. Michaela Pacanovská 
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