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Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  

 

Základní principy hodnocení žáků:  

 

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na 

domácí přípravu a vzdělávání na dálku.  

2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.  

3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělává-

ní v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.  

4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.  

 

Vyhláška vydaná MŠM ČR specifikuje, že hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 vychází: 

 

a) z podkladů 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 má pro takové 

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

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

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

 

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou 

radou se nepoužijí. O klasifikaci rozhoduje vždy učitel daného předmětu. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 může vycházet také 

z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud 

se vztahují k oboru vzdělání. O tomto bodu rozhoduje vždy ředitel školy. 

 

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, 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.  

 

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na vysoké školy a nebude 

ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. 

 

 

Zvláštní pravidla pro žáky konající maturitní zkoušku 

 

Žáci posledních ročníků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „nepro-

spěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k maturitní zkoušce všechny 

přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání), ale neruší školám povinnost 
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předat i těmto žákům vysvědčení za druhé pololetí. Je proto nezbytné vyhotovit i těmto žákům jejich 

vysvědčení.  

 

Vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním maturitní zkoušky žáci přestávají být žáky ško-

ly, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako neúspěšné na vysvědčení. Ročník tedy 

formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním závěrečné nebo 

maturitní zkoušky).  

 

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu 

„5 - nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude na-

místo toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků (při-

hlášeni k maturitní zkoušce), tak se namísto stupňů neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvedou na vy-

svědčení slova „prospěl(a)“. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 4. května 2020 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Machát, Ph.D., v. r. 

ředitel školy 

 

 


