
INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ 2019/2020 
ZŠ a MŠ Borek 

 

 
 
Hodnocení a klasifikace ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat podle Vyhlášky 
211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 
školního roku 2019/2020. 
 
Předpoklady 
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Dá se 
předpokládat, že se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Škola 
proto musí hodnocení výsledků vzdělávání žáků v této situaci zohlednit.  
Budeme hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Není žádoucí, aby se hodnocení 
žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich případné složité rodinné situace nebo 
nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv.  
 
Způsob klasifikace 
Klasifikace bude i v této situaci provedena klasifikačním stupněm (známkou). 
 
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední doporučený 
postup daný MŠMT:  
- 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, 
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích 
aktivit 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 zohledňovat tyto aspekty:  

• snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;  
• aktivní přístup k on-line výuce (pokud má žák k této výuce přístup), včetně aktivního 

přístupu k distanční výuce jako takové; 
• samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;  
• četbu související se zadanými úkoly;  
• práce žáků, které učitelky měly možnost zkontrolovat (např. zasílané pomocí mobilních 

aplikací, ofocené telefonem, oskenované apod.); 
• mimořádnou práci navíc;  
• 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 (pouze 5. ročník).  

 
Předávání vysvědčení 
Při předávání vysvědčení se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 
Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se 
předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý  
30. června 2020.  
V naší škole bude toto upraveno takto: 
Žáci, kteří jsou v prezenční výuce, dostanou vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 v dopoledních hodinách. 
Žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou vysvědčení vyzvednout ve dnech 26. 6., 29. 6. a 30. 6. 
v odpoledních hodinách po dohodě s TU. V dalších dnech budou vysvědčení uložena u ředitele školy. 
 
Dne 11.5.2020       Mgr. Radek Cvach, ředitel školy 


