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Nařízení ředitelky školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019/2020  

 
Ve smyslu ustanovení § 69 odst. 6,7 a 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 

1 až 4 vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, stanovuji pravidla k hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 takto:  

 

1.  Hodnocení žáků 1. až 3. ročníků středního vzdělávání v denní formě  

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se v 

hodnocení zohlední:  

 

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

zakázána (tj. do 10. března 2020)  

 

II. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, zde 
bude mimo jiné zohledněno:  

 

 

ými pro vzdělávání na dálku, 

např. pro hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.  

 

III. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole 

vzdělávacích aktivit formou doučování a konzultací (konec druhého pololetí po umožnění vstupu 

žáků do školy)  

 

IV. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020  

 

Pro hodnocení žáků středních škol vedle Vyhlášky 211/2020 Sb. platí i nadále pravidla pro 

hodnocení uvedená ve školském zákoně. Konkrétně se jedná o:  

 

hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby 
hodnocení proběhlo nejpozději do konce června.  

 

t. 6 školského zákona, kde se stanovuje, že pokud nebude možné hodnotit 

žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce 211/2020 Sb., pak bude stanoven 

náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího 
školního roku.  
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výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením.  

 

řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných 

předmětů, má možnost vykonat opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce příslušného školního 

roku v termínu stanoveném ředitelem školy.  

 

 

2.  Hodnocení žáků konajících maturitní zkoušku  

 

I. Žáci posledních ročníků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou za druhé pololetí 

školního roku hodnotit stupněm „5 - neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“.  Na místo toho 

se uvede pro jednotlivé předměty slovo „prospěl(a)“.  

 

II. Celkového hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášení k maturitní zkoušce) se na místo 

stupňů neprospěl(a),  nebo nehodnocen(a)  na vysvědčení uvede slovo „prospěl(a)“.  

 

III. Ročník tedy formálně ukončí všichni žáci a bude záležet, zda úspěšně nebo neúspěšně 

vykonají maturitní zkoušky. Tato formulace je v souladu se Zákonem č. 135/2020 Sb., který 

připouští k maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok 

vzdělávání).  

 

IV. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a 

hodnocení se provede na jeho základě.  

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

 

 

 

Ve Vodňanech 30. 4. 2020    Ing. Alena Lachoutová – ředitelka školy 

 

 

 

 


