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Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků na SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou za druhé 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.  
 
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandartním způsobem. Více 
než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Při 
hodnocení žáků budeme tedy zohledňovat danou situaci a preferovat dlouhodobé znalosti a 
výsledky žáků ve škole. Při hodnocení budeme vždy zohledňovat i rodinnou situaci nebo nižší 
schopnosti přípravy mimo kolektiv.  
 
Základní principy hodnocení žáků:  

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na 

domácí přípravu a vzdělávání na dálku.  

2. V průběhu výuky se soustředíme na poskytování zpětné vazby.  

3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání 

v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.  

4. Problematické situace budou řešeny ve prospěch žáků.  

  Doporučený postup pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a 
volitelných předmětech během uzavření škol a vzdělávání na dálku:   

1. Cílem hodnocení je podpora učení žáků. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku hodnotíme 

buď slovně, motivačním způsobem, zdůrazňujeme žákovi to podstatné, nebo klasifikací. 

V rámci hodnocení je důležitá i dovednost žáků pracovat s formativní zpětnou vazbou od 

učitele.   

2. Při hodnocení neusilujeme o naplnění kompletního obsahu ŠVP, ale soustředíme se na 

nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP, zejména v profilových předmětech. Dosažení výstupů 

během výuky na dálku podporujeme zejména procvičováním.  

  Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a 
volitelných předmětech na vysvědčení:  

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

zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní 

rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze 

proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v 

daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 

13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být 

kompletně naplněn.   

2. 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, 

pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,  
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 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020.  

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze 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;  

 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.  

4. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo jinou formou do konce druhého pololetí 

nebude důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

stupněm nedostatečný.   

5. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období 

vzdělávání na dálku během uzavření škol nebude sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z 

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

  

Další pravidla pro uzavírání klasifikace 

  Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu   

Ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci 
prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo 
nejpozději do konce června. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním 
termínu, za první pololetí by žák nebyl hodnocen.  

  Uzavření hodnocení za druhé pololetí    

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak 
ředitel školy v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanoví náhradní termín hodnocení, který se 
musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.   
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost 
žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 
školského zákona).  
V případě, že bude žák v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše 
ze 2 povinných předmětů, má možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, 
a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze 
závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 
do konce září následujícího školního roku.  

  Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce  

Žáci posledních ročníků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm 
„neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k maturitní zkoušce 
všechny přihlášené žáky. Všichni žáci dostanou vysvědčení.    
Vzhledem k tomu, že se u těchto žáků již po zrušení mimořádných opatření nepředpokládá, kromě 
přípravy na maturitní zkoušky, plnohodnotné vzdělávání v povinných předmětech v tomto pololetí,  
a vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním maturitní zkoušky žáci přestávají být žáky 
školy, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako neúspěšné na vysvědčení. Ročník 
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tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním  maturitní 
zkoušky).   
Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu  
„5 - nedostatečný“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení 
u výše uvedených žáků (přihlášeni k maturitní zkoušce), tak se namísto stupňů neprospěl(a) nebo 
nehodnocen(a) uvedou na vysvědčení slova „prospěl(a)“.   

    

  Započítání dobrovolné pomoci  

 

Pokud žáci po dobu mimořádných opatření vykonávali buď pracovní povinnosti v souladu s 
usnesením vlády, nebo se zapojili v rámci dobrovolné pomoci, doporučuje se řediteli školy, aby tuto 
činnost žákům zohlednil a případně uznal a započítal.  Typicky lze tuto činnost hodnotit tam, kde se 
při vykonávané činnosti nabývají schopnosti běžně získávané v rámci praktického vyučování, 
případně souvisejících teoretických předmětů.  To platí za podmínky, že se jedná o činnosti nebo 
kompetence, které žáci vykonávali nebo je nabyli prokazatelným způsobem a souvisí s daným 
oborem vzdělání.  

 Postup do vyššího ročníku  

Tato situace se nemění a platí zde § 69 odst. 4 školského zákona.  

 Opakování ročníku  

 
Podle ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona platí, že ředitel školy může žákovi, který splnil 
povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, 
povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 
v žádosti.  
 
 
Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním   
 
Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob 
předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. 
O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat zejména na webových stránkách školy 
a prostřednictvím školních e-mailů žáků.  
 
 
Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků 4. ročníků 
 
Vysvědčení dostanou žáci 4. ročníků podle aktuální epidemiologické situace pravděpodobně 
v průběhu měsíce května. Žáci budou o konkrétním termínu a způsobu předání informování školním 
 e-mailem.  

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou 30. 4. 2020                                                 RNDr. Marie Vystrčilová 
 ředitelka školy 


