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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

Podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 

V hodnocení žáka na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 budou zohledněny skutečnosti,  

že vyhlášením nouzového stavu nebylo možno naplnit zcela Školní vzdělávací program – Škola pro život a z důvodu 

uzavření školy musela být realizována jiná forma vzdělávání. 

Základní principy hodnocení žáků:  
1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu 
a vzdělávání na dálku.  

2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.  

3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání  
v druhém pololetí měla jednotlivě zohlednit všechny aspekty hodnocení. 
4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.  
 
Podklady pro hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  
 z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 
zakázána (tj. do 10. března 2020), 

z podkladů získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák 
odpovídající podmínky, 

z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou 
školních skupin (konec druhého pololetí po částečném obnovení provozu), 

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


 
Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 
2019/2020 zohledníme:  
snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;  

samostatnou práci žáků, případně jejich další podklady 

zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání  
na dálku 
 
Učitelé při hodnocení učení na dálku uváží objektivní možnosti a podmínky pro zapojení žáka do distančního 
vzdělávání. 
Pokud žák ve druhém pololetí nesplnil ani jeden z výše uvedených principů hodnocení z některého předmětu, 
bude na vysvědčení hodnocen stupněm „nedostatečným“ a bude mít celkové hodnocení „neprospěl“.  
Poté se uplatní pravidla o opravných zkouškách či případném opakování ročníku.  
 
 
Železná Ruda 18. 5. 2020     Ctirad Drahorád, ředitel školy 
 
 
 


