
 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního 

roku 2019/2020 

 

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., 

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen 

„Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. 

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

skutečnost, že nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Používané formy vzdělávání  na 

dálku se liší a výrazně odlišné jsou také podmínky pro vzdělávání na dálku v jednotlivých rodinách. 

Při závěrečném hodnocení žáků se tato Vyhláška použije přednostně, tzn. dříve používaná Pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Základní školy Meziměstí nemusí být dodržena nebo 

použita. 

 

I. Pravidla pro hodnocení 

1.  Výsledky vzdělávání žáka v druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude na vysvědčení 

vyjádřeno klasifikačním stupněm. 

2. Klasifikační stupně se použijí i při opravných a komisionálních zkouškách. 

3. Klasifikace udělena žákovi před účinností těchto Pravidel zůstává v platnosti. 

 

II. Podklady pro hodnocení 

1. Hodnocení vzdělávání žáka vychází z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí 

v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána ( tj. do 6. března 2020). 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka podpůrně vychází z podkladů pro hodnocení získaných při 

vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně 

z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy 

se žák mohl účastnit vzdělávacích aktivit ( konec druhého pololetí po obnovení provozu). 

3. Hodnocení výsledků podpůrně vychází z hodnocení žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

4. V závěrečném hodnocení se zohlední pravidelná práce ve vzdělávání na dálku a odevzdávání 

úkolů a výstupů a také samostatná práce žáka a samostudium během vzdělávání na dálku a její 

výsledky. 

 

Projednáno pedagogickou radou dne 19.5.2020.  

V Meziměstí dne 18.5.2020                                                                              Mgr. Lenka Bohanská, ŘŠ 
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