Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků
za druhé pololetí školního roku 2019/2020

(v souladu s § 4 Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí
školního roku 2019/2020)
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než
obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení žáků
v této situaci, na kterou se nebylo možné připravit, musí škola zohlednit (např. hodnocení ve druhém
pololetí by neměla být horší než v pololetí prvním). MŠMT z tohoto důvodu vydalo vyhlášku a manuál
k hodnocení. Přinášíme informaci a „výtah“ hlavních bodů:
1. Vyhláška se použije přednostně, tzn., že pravidla ve školním řádu, která jsou s ní v rozporu, se
nepoužijí.
2. 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 hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“.
3. 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.
4. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
a) zejména podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost
žáků nebyla zakázána (tedy: chodili běžně do školy, tj. do 10. března 2020),
b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit ve školních skupinách (po znovuotevření školy),
d) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí
5. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu
osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. března 2020).
Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude
vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných
k přihlášce. Toto je stále v legislativním procesu.

