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POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 

DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

 

Hodnocení vychází z vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. K dané situaci přistupuje škola 

rozumně. Kdo doma pracuje a komunikuje s vyučujícími, nemusí se obávat závěrečného vysvěd-

čení. 

 

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

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

zakázána (tj. do 10. března 2020),  

• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, po-

kud 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 vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.  

 

 

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:  

• 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, 

• četbu související se zadanými úkoly;  

• portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat 

výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);  

• 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 techno-

logie.  

 

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení 

z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat na webových stránkách. 
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