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ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že výuka ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela 

nestandardním způsobem a jsou velké rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro 

distanční  vzdělávání, bude naše škola na konci školního roku tuto situaci zohledňovat. 

 

 Závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení za 2. pololetí se bude opírat o: 

1) podklady pro hodnocení získané v 2. pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků 

nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020) 

2) podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro 

takové  

vzdělávání měli žáci odpovídající podmínky 

- snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a 

výstupů 

- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky 

- zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro 

vzdělávání na dálku 

3) podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích 

aktivit formou školních skupin nebo jinou formou 

4) hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020   

 

Pro hodnocení žáků platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně č. 561/204 Sb. 

(školský zákon) tzn. 

• Pokud budou žáci i při využití výše uvedených postupů hodnoceni z některého 

předmětu na vysvědčení na konci 2. pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové 

hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní stávající pravidla o opravných zkouškách a 

případném opakování ročníku.   

• Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována 

možnost přezkoumání výsledku hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. 

• Vzhledem k udělení ředitelského volna na dny 29. a 30. 6. 2020 bude vysvědčení za 2. 

pololetí vydáváno v pátek 26. 6. 2020. Způsob předávání se bude odvíjet od aktuální 

epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Budete o něm informování včas 

s dostatečným předstihem. 


