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Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 

 
 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

dle legislativního rámce zejména vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 a Metodického 

postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 Vás tímto informuji o tom, jakým způsobem bude probíhat hodnocení žáků 

za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední: 

 

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáka nebyla 

zakázána tj. do 10. 3. 2020, 

b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 

pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žák účastnil ve škole 

vzdělávacích aktivit formou školní skupiny nebo jinou formou (konec druhého pololetí po 

obnovení provozu), 

d) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

 

Žákům, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává i nadále zachována možnost 

žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením dle § 52 odst. 4 

školského zákona. 

 

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude 

vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude součástí dokumentů přikládaných 

k přihlášce. 

 

Dále platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti 

zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

 

Na závěr dodávám, že způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické 

situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu předání vysvědčení za závěr školního roku Vás 

budu v dostatečném předstihu informovat. 

 

 

 

 

S pozdravem         Ing. David Kalousek 

          ředitel školy 
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