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PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Dodatek    

________________________________________________________________ 

 
I. Tento dodatek k pravidlům hodnocení žáků je vydán na základě vyhlášky 

MŠMT č. 211/2020Sb., ze dne 27. 4. 2020 a řeší způsob uzavření 

klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

 

II. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka se vychází: 

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných vdruhém pololetí vdobě, kdy má žák povinnost 

řádně docházet do školy (od 1. 2. 2020 do 11. 3. 2020), 

 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku. V období 

distančního vzdělávání učitel upřednostní formativní hodnocení, přihlíží k tomu, zda a 

jak žák plnil zadané úkoly, přičemž hodnocení sumativní se nevylučuje, z důvodu 

udržení motivace zvláště u některých žáků, kteří i přes zajištěné podmínky pro plnění 

školních povinností z domova, tak nečiní. 

 

Učitel může přihlédnout k tomu, zda a jak žák plnil zadané úkoly, přičemž se hodnotí 

-snaha žáků o pravidelnou práci 

-samostatnost práce žáka 

-aktivita žáka při komunikaci svyučujícím. 

 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou 

školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro 

hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  

 

Přihlédnutí na základě výsledků distančního vzdělávání může mít pouze pozitivní 

charakter. U žáků, kteří se distančního vzdělávání neúčastnili, se hodnocení 

distančního vzdělávání nepoužije. 

 

c) podpůrně zhodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

III. Závěrečné hodnocení žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 může 

být stejné nebo lepší než hodnocení za první pololetí. Pokud vyučující 

navrhne za druhé pololetí známku horší, než kterou měl žák za první 

pololetí, projedná vyučující tuto skutečnost s vedením školy se 

zdůvodněním v termínu do 30. 5. 2020. 

 

 



IV. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za 

období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích 

aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého 

pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého 

předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.  

 

Pokud žák nemá za období, kdy ve druhém pololetí docházel do školy, žádnou 

známku, učitel ohodnotí druhé pololetí známkou stejnou, jakou žák obdržel za první 

pololetí. 

 

V. Žák může být nehodnocen pouze vpřípadě, že byl nehodnocen již za první 

pololetí školního roku 2019/2020 a v období únor a březen 2020 se 

neúčastnil výuky. Takovému žáku jsou pak stanoveny termíny přezkoušení 

do 30. 9.2020. 

 

VI. Opakovat ročník může pouze žák ze zdravotních důvodů a se souhlasem 

rodičů. Důvod pro opakování ročníků musí vyučující projednat s vedením 

školy do 30. 5. 2020. 

 

VII. Absence žáků je započítávána pouze za období, kdy probíhala prezenční 

výuka, tedy do 11. 3.2020. 

 

VIII. Není dotčeno právo zákonného zástupce požádat o přezkoušení žáka v 

případě, že zákonný zástupce s hodnocením v předmětu nesouhlasí. 

Přezkoušení se koná komisionálně. Termín přezkoušení je možné 

individuálně dohodnout se zákonným zástupcem. 

Harmonogram: 

• 8. června vyučující umístí návrh závěrečného hodnocení na Bakaláře. 

• 8. – 22. června zákonní zástupci, kteří budou mít výhrady ke klasifikaci, mohou 

kontaktovat jednotlivé vyučující a dohodnout způsob klasifikace pro změnu 

známky. 

• 23. června pedagogická rada. 

• 30. června vydávání vysvědčení – způsob bude upřesněn dle pokynů MŠMT. 

• Do 31. srpna přezkoušení na základě podnětu zákonných zástupců. 

• Do 30. září přezkoušení žáků, kteří byli v některém předmětu nehodnoceni. 

 

IX. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách 

a je platný do 30. 9.2020. 

 

Vypracovala:Mgr. Markéta Barschová, zástupkyně ředitele školy  

 

Schválil:Mgr. Miroslav Šimůnek, ředitel školy 


