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HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí zohledňuje 
skutečnost, že vzdělávání proběhlo za zcela mimořádných podmínek a nelze proto 
hodnotit podle stejných měřítek jako minulý školní rok. 

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 
druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT,  budou při 
závěrečném hodnocení žáka zohledněny: 

 podklady pro hodnocení získané do 10. března 2020, kdy osobní přítomnost 
žáků nebyla zakázána, 

 podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 
dálku, 

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

 

Hodnocení žáků končících ročníků  

1. V případě, že byl žák nehodnocen na konci 1. pololetí, může hodnocení 
proběhnout v náhradním termínu, a to až do uzavření klasifikace za 2. 
pololetí školního roku 2019/2020. Teprve pokud by nebylo možné hodnotit 
žáka ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by byl žák nehodnocen. 

2. Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se 
přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl (a)“. 
Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu hodnocen stupněm 
prospěchu nedostatečný, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl (a)“. 

3. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné nebo maturitní zkoušce 
všechny přihlášené žáky, bez povinnosti mít ukončen poslední rok 
vzdělávání, ale neruší povinnost předat i těmto žákům vysvědčení. 

4. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku 
platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

5. Způsob předání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální situace a omezení z ní 
plynoucí.  

 

 



Hodnocení žáků nekončících ročníků 

1. V případě, že byl žák nehodnocen na konci 1. pololetí, může hodnocení 
proběhnout v náhradním termínu, a to až do uzavření klasifikace za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020. Teprve pokud by nebylo možné hodnotit 
žáka ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by byl žák nehodnocen. 

2. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku do konce druhého pololetí nesmí 
být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního 
roku 2019/2020 stupněm nedostatečným. 

3. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 do 
konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák 
z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu 
„nehodnocen“. 

4. Z vyhlášky plyne, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo 
„nehodnocen (a)“ lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný 
podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního 
pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také 
slovem „nehodnocen (a)“. 

5. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití 
pravidel ve vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona 
stanovit náhradní termín hodnocení. 

6. V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen 
stupněm nedostatečný, nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít 
možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to 
nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem 
školy. 

7. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku 
platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

8. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze 
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, 
s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 

9. Pokud žák nesplní podmínky pro postup do vyššího ročníku, může mu ředitel 
dle § 66 odst. 7 školského zákona na základě žádosti povolit opakování 
ročníku. 

 
 
 
 
V Přerově dne 06. 05. 2020                                                Mgr. Šober František, ředitel školy 

 

 


