
 
 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku  
2019/2020 

 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 zohledňuje 

nestandardní způsob výuky v době krizových opatření způsobených pandemií koronaviru a slevuje 

z běžně užívaných postupů. Způsob hodnocení vychází ze zákona č. 135/2020 Sb., vyhlášky č. 211/2020 

Sb. a metodiky vydané MŠMT ČR. 

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vychází: 

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

do školy, tj. do 10. března 2020, 

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

vzdělávání žák podmínky.  Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol v závěrečném hodnocení 

žáka lze zohlednit: 

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

• samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání; 

• četbu související se zadanými úkoly; 

• portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným 

formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení 

učitele). 

c) podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci základních škol účastnili 

ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu), 

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020. 

2. Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v jednotlivém předmětu nemůže být horší než 

klasifikace v 1. pololetí školního roku 2019/2020. 

3. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat 

přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením  

 



 
(§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona 

individuálně dohodnout se zákonným zástupcem. 

4. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel 

ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín 

hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem 

hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 

a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020. 

5. Termín uzavření hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude 

v pátek 19. června 2020. 

6. Předávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 připadá na úterý 30. června 2020. 

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

z ní plynoucí. O konkrétním postupu budeme informovat na webových stránkách školy. 

 

V Nasavrkách, dne 2. května 2020  

 

 

Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy 

 

 

 

 


