
Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020 

Hodnocení 2. pololetí vychází z Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a Postupu při hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

Výuka ve druhém pololetí probíhá nestandardním způsobem, ale i přesto je možné hodnocení za 

druhé pololetí spravedlivě provést. Hodnocení zohlední skutečnost, že nebylo možné zcela naplnit 

ŠVP pro tento školní rok a tedy hodnotit podle stejných měřítek jako v minulých letech.  

Závěrečné hodnocení žáka na konci školního roku bude vycházet z:  

- Podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí (do konce února) 

- Podpůrně z podkladů získaných v době, kdy vzdělávání probíhalo na dálku (snaha žáků o 

pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatná práce 

žáků a samostudium, portfolio prací žáků, sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení 

učitele, zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání 

na dálku) 

- Podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku není důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé 

pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečným.  

Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 není samo o sobě důvodem k tomu, 

aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení nehodnocen.  

Podstatnou informací je, že hodnocení žáka za 1. pololetí je jedním z kritérií při hodnocení 2. pololetí. 

Není to nezbytné, ale je výhodnější si dokončit klasifikaci za 1. pololetí, ať už se jedná o dodatečnou 

klasifikaci  nebo opravnou klasifikaci.   

Klasifikace na vysvědčení vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém 

pololetí nebude horší než v předcházejícím pololetí.  

Problematické situace budou řešeny ve prospěch žáků. 

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti 

žáků na vzdělávání ve škole. 

Specifika hodnocení 

1. Žáci posledních ročníků – 4.K, 4.M, 4.U, 3.G 

Dle Zákona č. 135/2020 jsou připuštěni k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všichni přihlášení 

žáci  (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání). Vylučuje se možnost žáky nehodnotit nebo 

je hodnotit jako neúspěšné ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Ročník tedy formálně ukončí 

všichni, bude záležet na nich, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním závěrečné nebo maturitní 

zkoušky. Na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebudou žáci hodnoceni stupněm 

prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a), 

namísto toho bude uvedeno slovo prospěl(a), totéž se týká celkového hodnocení žáků - prospěl(a). Na 

žádost žáka bude umožněna zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich 

základě, a to do 25. května 2020.  



Pro uzavření klasifikace a řádnou přípravu k ZZ nebo MZ doporučuji využít konzultací s vyučujícími 

v maximální možné míře, a to od 11. května na základě předchozí dohody s vyučujícími. Klasifikace 

žáků posledních ročníků bude uzavřena 25. května 2020, klasifikační porada pro třídy 4.M, 4.K, 4.U 

a 3.G proběhne 26. května 2020. 

Vysvědčení předají žákům posledních ročníků třídní učitelé 29. května 2020 způsobem, který se bude 

odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí (konkrétní postup bude 

zveřejněn v Aktualitách na webu školy). 

Vyhlášky k maturitám a závěrečným zkouškám, budou uveřejněny ve Sbírce zákonů do 10. května. 

Stanoví podmínky, za kterých budou žáci skládat uvedené zkoušky.  

 

2.  Žáci nižších ročníků (1.KM, 1.G, 1.U, 2.M, 2.K, 2.G, 2.U, 3.M, 3.K, 3.U) 

Žáci budou hodnoceni ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle pravidel (viz výše) v souladu 

s Vyhláškou, tzn. na základě podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí (do konce února), 

podpůrně na základě podkladů získaných v době, kdy vzdělávání probíhalo na dálku  a podpůrně 

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

Termín uzavření známek za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je 24. června 2020, klasifikační 

porada 25. června 2020. 

Předání vysvědčení proběhne 30. června 2020 způsobem, který se bude odvíjet od aktuální 

epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí (konkrétní postup bude zveřejněn v Aktualitách na 

webu školy). 

Pokud nebude možné žáka hodnotit dle těchto pravidel a v daném termínu, pak bude stanoven 

náhradní termín hodnocení v posledním srpnovém týdnu. Ze závažných důvodů lze termín stanovit 

nejpozději do konce září následujícího školního roku.  

Pokud bude žák hodnocen v řádném nebo náhradním termínu stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 

povinných předmětů, bude mít možnost vykonat opravnou zkoušku v termínu stanoveném 

ředitelkou školy, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Termín vykonání náhradní 

zkoušky bude stanoven s dostatečným prostorem k vykonání následné opravné zkoušky.  

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.  

Pokud žák na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, bude mu povoleno 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 

v žádosti.  

 

V Luhačovicích dne 29. dubna 2020 

 

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r. 

 

 


