
Informace k hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

a k předání pololetního vysvědčení  
 

Hodnocení za 1. pololetí 

 

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) 

ze dne 4. 1. 2021, dostupného zde, proběhne hodnocení žáků základních a středních škol 

a konzervatoří na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 dle běžných pravidel jako 

v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Hodnocení žáků Základní školy 

a Mateřské školy Vranovice tak proběhne formou klasifikace dle platných pravidel pro 

hodnocení žáků.   

Vzhledem ke specifické situaci tohoto pololetí a vysokému podílu distanční výuky, bude 

v každém realizovaném předmětu v rámci distanční výuky hodnocení známkou doplněno 

o stručné slovní hodnocení žáka v daném předmětu se zaměřením na jeho práci a aktivitu 

v distanční výuce. Cílem tohoto doplňkového slovního hodnocení je dát žákovi a jeho 

zákonnému zástupci zpětnou vazbu o míře a efektivitě zapojení žáka do distančního 

vzdělávání a úrovni dosažených výsledků.  

Žáci a jejich zákonní zástupci naleznou toto hodnocení za 1. pololetí následujícím způsobem: 

1. V příslušném kurzu (předmětu) klikněte na kartu „Práce v kurzu“. 

2. Zde vlevo nahoře nad textem klikněte na odkaz „Zobrazit vaši práci“. 

3. V seznamu úkolů se bude nacházet úkol „Hodnocení žáka za 1. pololetí“, ke kterému bude 

přiřazena kategorie „Klasifikováno“. 

4. Po rozkliknutí tohoto úkolu naleznete v rubrice „Soukromý komentář“ zaznamenané 

pololetní hodnocení. 

Žáci a zákonní zástupci na 1. stupni budou o hodnocení za 1. pololetí informováni 

prostřednictvím komunikačního kanálu, který byl pro distanční výuku s příslušnou paní 

učitelkou dojednán. Doplňkové slovní hodnocení distanční výuky není povinné pro 1. a 2. 

třídy, které od 18. 11. 2020 pracují pouze prezenčním způsobem. 

 

 

Předání pololetního vysvědčení 

 

Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemickým opatřením ve školách, která zakazují a omezují 

osobní přítomnost žáků na vzdělávání, není v současné době jisté, jestli bude možné žákům 

fyzicky předat vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 v určeném termínu, který 

připadá na 28. 1. 2021. Prostřednictvím opatření obecné povahy, dostupné zde, proto MŠMT 

rozhodlo o předání vysvědčení tak, že vysvědčení nebo výpis z vysvědčení může být předáno 

žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 

2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy bude osobní přítomnost žáků na 

vzdělávání znovu možná.    

Takovéto posunutí termínu předání vysvědčení však školu nezbavuje povinnosti informovat 

žáky a jejich zákonné zástupce o výsledku hodnocení žáků do konce 1. pololetí, a škola tak 

prakticky musí, v případě, že nebude možné předat vysvědčení v řádném termínu, sdělit obsah 

vysvědčení jiným způsobem.  

Pokud tedy nebude možné předat výpis z vysvědčení za 1. pololetí v řádném termínu, platí 

stále informace, že výsledek hodnocení v jednotlivých předmětech žákům naší školy a jejich 

zákonným zástupcům, bude sdělen prostřednictvím platformy Google Classroom, jak je 

uvedeno výše. Pokud by k hodnocení bylo potřeba sdělit některé další informace (např. 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/01/Doporuceni_hodnoceni_na_vysvedceni-1.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/opatreni-obecne-povahy-vysvedceni.pdf


pochvaly, kázeňská opatření atd.), budou tyto sděleny přímo prostřednictvím třídních učitelů. 

Výpis z vysvědčení potom bude žákům předán v nejbližším možném termínu, tedy první den, 

kdy bude, na základě režimových protiepidemických opatření, umožněna žákovi jeho osobní 

přítomnost na vzdělávání. Pokud bude v tento první den povolené osobní přítomnosti na 

vzdělávání řádně omluven, bude mu vysvědčení předáno v den, kdy se na prezenční výuku 

dostaví.  

Posunutí termínu předání vysvědčení by se podle současných pravidel nemělo týkat žáků 

1. a 2. ročníku, neboť jejich přítomnost na vzdělávání by v současném protiepidemickém 

systému již neměla být omezována ani zakazována. 
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