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Obecná ustanovení 

 

Vzhledem k mimořádné situaci uzavření škol na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze 

dne 10. 3. 2020, na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a na základě Postupu při hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

vydaného MŠMT dne 27. 4. 2020 vydávám tato Pravidla hodnocení žáků ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020. 

 

1.  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019/2020 

 

1. Hodnocení žáků vychází z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí 

v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

2. Podpůrně vychází hodnocení z podkladů získaných při vzdělávání na dálku, pokud má 

žák pro takovéto vzdělávání podmínky. Hlavními principy hodnocení žáků je 

spravedlnost při zvýšeném respektování individuálních podmínek pro domácí přípravu 

a vzdělávání na dálku. Průběžné hodnocení je formativní a podporuje učení žáků. 

V závěrečném hodnocení na konci školního roku bude zohledněna snaha žáka o 

pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.  

 

3. Podpůrně vychází hodnocení z hodnocení při aktivitách konaných v době, kdy žák 

nemá povinnost řádně docházet do školy. 

 

4. Podpůrně vychází hodnocení z výsledků žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

 

5. Celkové hodnocení na konci školního roku bude prováděno klasifikačním stupněm. 

Zákonní zástupci mají možnost požádat o slovní hodnocení. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady. 



 

6. Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno dne 30. 6. 2020 a ohledem na aktuální 

epidemiologická opatření. 

 

7. Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 3 pracovních 

dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 

pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání 

výsledků hodnocení žáka, je-li vyučujícím ředitel školy, požádat krajský úřad. 

 

8. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou 

školních skupin nesmí být důvodem pro hodnocení stupněm nedostatečný za druhé 

pololetí školního roku. Stupněm nedostatečný lze hodnotit žáka, jehož předchozí 

výsledky odpovídaly tomuto stupni hodnocení a ani při vzdělávání na dálku nedošlo 

ke zlepšení. 

 

9. Nedostatek podkladů pro hodnocení za období od 11. března 2020 není sám o sobě 

důvodem nehodnocení žáka. 

 

 

Hodnocení chování 

 

Pravidla pro udělení výchovných opatření: 

 

1. Za porušování pravidel školního řádu lze udělit kázeňská opatření. 

 

2. Kázeňská opatření v době do 10. března 2020 se řídí schváleným školním řádem. 

 

3. V době vzdělávání na dálku lze udělit kázeňské opatření za porušování školních 

povinností, zejména za minimální či úplnou absenci domácí práce. Vždy je přihlédnuto 

k možnostem žáka, jeho komunikaci s vyučujícím, vyučující dokládá upomínky 

odevzdání domácích prací, komunikaci a upomínky zákonných zástupců. 

 

 

2. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k individuálním podmínkám žáka.       

 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků v době od 11. března 2020 je 

formativní s cílem poskytnout zpětnou vazbu a motivovat žáka k učení. 

 

3. Počet známek pro závěrečné hodnocení není dán. 

 

4. Zákonní zástupci žáka jsou průběžně informováni o prospěchu žáka zejména 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky a individuálními pohovory.  

 

 

 

Ve Strupčicích dne 17. 5. 2020     Mgr. Jana Mišková 

              ředitelka školy  


