
Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  

Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se řídí se vyhláškou č. 211/2020 Sb., 
o hodnocení výsledku vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen 
Vyhláška), a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Vyučující soustředí pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Dále hodnotí 
především hlavní výstupy ŠVP, zejména v profilových předmětech; a to hlavně procvičováním. 
Zohlední nemožnost naplnění všech výstupů ŠVP pro tento školní rok. Vyučující ve větší míře využívají 
formativní hodnocení.  

 
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:  

• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků 
nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),  

• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (zohlední snahu žáků 
o pravidelnou práci, samostatnou práci žáků, četbu související se zadanými úkoly apod.),  

• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku.  
 
Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo jinou formou do konce druhého pololetí nebude 
důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku stupněm nedostatečný. 
Také nedostatek podkladů k hodnocení za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při 
vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, 
nebude samo o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto 
uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“. 

 
Hodnocení žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku nebo přihlášených k maturitní 
zkoušce 

• Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní 
zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“ - 
namísto toho bude uvedeno slovo „prospěl(a)“. 

• Celkového hodnocení u výše uvedených žáků se namísto stupňů neprospěl(a) nebo 
nehodnocen(a) uvedou na vysvědčení slova „prospěl(a)“. 

• K závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce jdou všichni přihlášení žáci. 

• Všem žákům škola předá v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením 
společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky 
vysvědčení za druhé pololetí. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy. 
 

Hodnocení žáků ostatních ročníků 

• Pravidla o minimálním počtu známek nutných ke klasifikaci ve školním řádu se pro 2. pololetí 
školního roku 2019/2020 nepoužijí.  

• Pokud je nutné pro hodnocení žáka konání klauzurní zkoušky nebo zkoušky na základě 
individuálního vzdělávacího plánu, budou tyto zkoušky probíhat dle stávajících pravidel. 

• Doplnění klasifikace žáků, kteří nemají uzavřené první pololetí školního roku 2019/2020, 
bude možné v měsíci červnu formou doplňkových zkoušek. 

• Na vysvědčení lze uvádět u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ pouze tehdy, není-li 
absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního 



pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem 
„nehodnocen(a)“.  

• Nebude-li možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak 
bude žáku stanoven náhradní termín hodnocení, který se uskuteční nejpozději do konce září 
následujícího školního roku. 

• Žákům, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována 
možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. 

• V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný 
nejvýše ze 2 povinných předmětů, bude mít možnost vykonat opravnou zkoušku, a to 
nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. 

• Termín předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je stanoven na 
30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické 
situace a omezení z ní plynoucí. 

 

 


