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POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

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. Pro hodnocení žáků základních škol vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro 

hodnocení uvedená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
Vzhledem k tomu, že výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním 

způsobem, musí hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci zohlednit.  

 

Z některých běžně užívaných postupů a objemu učiva, stanoveného v ŠVP, je třeba slevit a hodnotit 

žáky a studenty s ohledem na dlouhodobé znalosti, práci a výsledky ve škole. Není žádoucí, aby se 

hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům. Proto hodnocení žáků bude vždy v jejich 

prospěch.  

 

Pedagogičtí pracovníci školy nebudou primárně usilovat o naplnění kompletního obsahu ŠVP za 

každou cenu, ale budou se soustředit na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP, zejména v profilových 

předmětech. Dosažení výstupů je vhodné během výuky na dálku podporovat zejména 

procvičováním. 

 

Toto cílené procvičování a upevňování výstupů na dálku budou pedagogové podporovat 

průběžným formativním hodnocením.  
 

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 soustředit 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, a to zejména na základních 

školách.  

4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.  

 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných 

předmětech na vysvědčení: 

 

1. Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno následovně: 

 

a) naukové předměty – kombinací klasifikačního stupně a slovního hodnocení práce při 

distančním vzdělávání, 

b) předměty výchovného charakteru – klasifikačním stupněm. 
 



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,  

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol 

účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 

druhého pololetí po obnovení provozu),  

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020.  

 

3. 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 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, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení 

učitele), 

 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 při vzdělávacích aktivitách formou školních 

skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na 

vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm „nedostatečný“ nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením.  

 

5. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na 

dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou 

formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého 

předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.  

 

6. Do celkových zameškaných hodin uvedených na vysvědčení se započítávají pouze hodiny 

zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tj. do 

11. 3. 2020. 

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí  

 

Vysvědčení bude žákům předáno v úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude 

odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.  

 

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí nebude 

podkladem při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů 

přikládaných k přihlášce. 

 

    

Mgr. Zdeněk Navrátil 
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