Informace ke způsobu hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku
2019/2020
Vážení rodiče,
výuka ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhá nestandartním způsobem
a nestandartním způsobem bude probíhat i závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení na konci
2. pololetí, které zohlední mimořádná opatření.
V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém
pololetí školního roku 2019/2020, Vás informuji o způsobu hodnocení žáků ve 2. pololetí
tohoto školního roku.
Hodnocení za 2. pololetí bude vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci měli
povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020)
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných
ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku
Za období distančního vzdělávání (s uvážením objektivních možností a podmínek zapojení
žáka do vzdělávání) lze hodnotit například snahu žáků o pravidelnou práci a pravidelné a
včasné odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během
vzdělávání na dálku a její výsledky, četbu související se zadanými úkoly apod.
Žáci budou hodnoceni známkou. Hodnocení výsledků vzdělávání a uzavření klasifikace bude
ukončeno v pondělí 22. června.
Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb., MSMT se stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se
nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí
dokumentů přikládaných k přihlášce.
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu
osobní přítomnosti žáků ve školách.
Předávání vysvědčení za 2. pololetí
Platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního roku se předává žákům vysvědčení. Pro
druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob
předávání se bude odvíjet od současné epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O
konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budu informovat na webových stránkách školy.
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