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Hodnocení žáků základní školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne dle
vyhl. č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního
roku 2019/2020 a této směrnice.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude
vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl
povinnost řádně docházet do školy (do 10. 3. 2020).
Pokud je to ku prospěchu žáka, je možné podpůrně využít 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.
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:
a) snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
b) samostatnou práci žáka a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
c) četbu související se zadanými úkoly;
d) portfolio práce žáka, případně další podklady, které umožnily žákovi formulovat
výsledky, kterých dosáhl (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
e) 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.
Pokud z doby, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tedy z doby do 10. 3.
2020), není dostatek podkladů pro jeho hodnocení, užije se podpůrně hodnocení výsledků
žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
schválená školskou radou, která jsou v rozporu s předchozími body nebo která podle nich
neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se nepoužijí.
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti
zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.
Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého
předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové
hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách
a případném opakování ročníku.
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních
pravidel ve vyhlášce č. 211/2020 Sb., pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského
zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce

září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být
vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za
období od 11. března 2020.
10. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována
možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním
přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné
podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.
Ve Vranovicích 11. 5. 2020
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

