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Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019 / 2020, dle § 4 vyhlášky 211/2020 Sb.  

Pro postup při hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 byla vydána vyhláška 

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 výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou 

nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba 

slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Stejně tak je třeba 

slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo 

oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší 

schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin doporučujeme vždy 

konat ve prospěch žáků.  

 

Pedagogové naší základní školy budou s citem a taktem využívat možnosti dle § 1 zmíněné 

vyhlášky: 

§ 1 

Hodnocení žáků 

 

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází 

hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně 

docházet do školy,  

 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro 

takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při 

vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet 

do školy, a 

 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.  

 

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují 

hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.  
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