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Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí
školního roku 2019/2020
Tento dodatek je vypracován na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Při
sestavení pravidel hodnocení se vycházelo rovněž z metodické příručky Postup při
hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního
roku 2019/2020 vydaného MŠMT 27. 4. 2020. Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT
stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na
střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.
Základní principy hodnocení žáků:
 Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních
podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
 V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
 Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro
vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to
zejména na základních školách.
 Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.
Pro hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 se stanovují následující pravidla pro
závěrečné hodnocení žáků.
1. Ruší se princip minimálního počtu známek (2) z dosavadního hodnocení dle Školního
řádu.
2. V případě hodnocení předmětů výchovného a praktického charakteru – Hv, Vv, Tv, VO,
budou žáci hodnoceni známkou dle 1. pololetí s přihlédnutím k hlediskům v bodě 4.
3. U předmětů naukového charakteru – Čj, M, Aj, Nj, D, Z, F, Ch, Př, VP, Pč mohou být žáci
hodnoceni dle rozhodnutí vyučujícího známkou nebo slovním hodnocením.
4. Při hodnocení budou akceptována následující hlediska:
a.

podklady pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost
řádně docházet do školy,

b.

podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl
pro takové vzdělávání žák podmínky,

c.

podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol
účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou
(konec druhého pololetí po obnovení provozu),

d.

podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
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5. Vysvědčení bude žákům předáno v úterý 30. 6. 2020. V případě, že se žák nedostaví k
předávání, bude připraveno k vyzvednutí v úřední hodiny v sekretariátu školy.

Schváleno pedagogickou radou dne: 18. 5. 2020
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