
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

Vážení rodiče, 

protože situace ve školství je ve druhém pololetí tohoto školního roku velmi nestandardní a více než obvykle se 

prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání, musí škola tuto situaci, na kterou 

nebylo možné se připravit, zohlednit při hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Proto se mimořádně opíráme o 

Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a 

stanovujeme následující pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pol. tohoto šk. roku: 

 

Za období vzdělávání na dálku, s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do 

vzdělávacího procesu, budeme postupovat a zohledňovat v závěrečném hodnocení žáka na konci školního 

roku 2019/2020 toto: 

2. st. 

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

požadavků vyučujících 

 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a výsledky této práce 

 četbu související se zadanými úkoly 

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

výsledky, kterých dosáhli 

 zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku v 

předmětu zaměřeném na informační technologie. 

1.st. 

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku  

 odevzdávání úkolů a PL dle požadavků vyučujících 

 samostatnou práci žáků 

 domácí četbu  

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet: 

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl 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 (osobní portfolio žáka z průběžně odevzdávaných podkladů) 

 

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy 

žák nemá povinnost řádně docházet do školy 

 

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

 

Dopňující informace k hodnocení 

Pro hodnocení žáků platí vedle Vyhlášky211/2020 i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně č. 

561/2004 Sb. (školský zákon). Platí tedy: 

 

● Bude-li žák z některého předmětu, i při využití výše uvedených postupů, hodnocen stupněm 

„nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a § 53 o opravných 

zkouškách a případném opakování ročníku. 

 
● 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 Vyhláškou 211/2020 Sb. dotčeno. 
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