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POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. 

MASARYKA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

2019/2020 

 

Dle pokynu MŠMT vydaného dne 27. 4. 2020 o postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude škola přistupovat 

k hodnocení takto: 

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

 

 podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ve 

škole nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), 

 

 podpůrně také podklady získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové 

vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

 

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili 

ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého 

pololetí po obnovení provozu) 

 

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

 

2. Za období na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení zohlednit např.: 

 

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdání úkolů a výstupů; 

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

 četbu související se zadanými úkoly 

 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. 

  

3. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních 

skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka 

na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

4. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období 11. března 2020, tedy za období vzdělávání 

na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo 

jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák 

z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“. 

 

5. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 
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zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do 

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

6. 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 53 o opravných zkouškách a případném  

opakování ročníku. K takovéto situaci může dojít jen ve zcela výjimečných, 

nezpochybnitelných případech. 

 

7. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu 

osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.  

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Kateřina Vondrová, ředitelka školy 


