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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. dubna 2020 vydalo vyhlášku č. 

211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 a metodický postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních 

škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020.  

Na základě výše uvedených dokumentů bude hodnocení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 probíhat dle níže uvedených pravidel. 

Dle ustanovení §1 vyhlášky č. 211/2020 bude hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé 

pololetí školního roku 2019/2020 vycházet  

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně 

docházet do školy,  

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové 

vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích 

aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a  

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

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních 

možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném 

hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například: 

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a 

výstupů; 

 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; 

 četbu související se zadanými úkoly; 

 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným 

formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro 

hodnocení učitele); 

 zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání 

na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na 

informační technologie. 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních 

skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nebude důvodem pro hodnocení žáka na 
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vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

Dle ustanovení §3 vyhlášky č. 211/2020 pro žáky konající maturitní zkoušku platí zvláštní 

pravidlo: 

Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se 

přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm 

„5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; 

namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, 

nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. 

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost 

žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 

odst. 9 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně 

dohodnout se zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem. 

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 dle § 69 odst. 7 

školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy. 

Dále podle ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona platí, že ředitel školy může žákovi, který 

splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a 

důvodů uvedených v žádosti. 

 

 

V Ostravě dne 30. dubna 2020            Ing. Pavel Zubek, v.r. 

        ředitel školy 
 


