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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 

Základní škola 
 

Na základě vyhlášky č. 211/2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020 (dále jen „vyhláška“), ze dne 27. dubna 2020, stanovuje ředitelka základní 

školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, 

Olomouc, Kosmonautů 4, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020 v základní škole takto: 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Žáci budou na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni známkou 

nebo slovním hodnocením. O způsobu hodnocení, navrženém pro každého žáka 

individuálně, rozhodne ředitelka školy. 

2. Hodnocení bude výhradně formativní, nikoliv sumativní. Tzn., že výsledky žáků budou 

porovnávány vzhledem k pokroku daného žáka, nebudou srovnávány s výsledky jiných žáků 

či jiných parametrů. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka bude vycházet  

- z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost 

docházet do školy (1. 2. – 10. 3. 2020), 

- podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (od 11. 3. 2020), 

- podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných 

ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (25. 5. – 30. 6. 2020), 

- podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, 

- z celkové znalosti přístupu žáka ke vzdělávání, jeho možnostem s přihlédnutím 

k rodinnému zázemí. 

4. Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená 

školskou radou, která jsou v rozporu s výše uvedeným nebo která neumožňují hodnocení 

žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle výše uvedeného, se v souladu 

s vyhláškou č. 211/2020 nepoužijí. 

5. V případě, že nebude v některém z předmětů žádný podklad pro hodnocení a nebude možné 

hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel daných vyhláškou (viz 

bod 2, 3), žák bude hodnocen slovem „nehodnocen(a)“. V souladu s § 52 odst. 3 školského 

zákona škola stanoví náhradní termín hodnocení, který se uskuteční nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. 
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6. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 

prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák 

druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez 

ohledu na prospěch tohoto žáka. 

7. Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu 

na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení 

„neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném 

opakování ročníku. 

Žákům, kteří by s hodnocením na vysvědčení nesouhlasili, vždy zůstává zachována možnost žádat 

přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 

školského zákona). Termín přezkoušení je stanoven po dohodě mezi školou a zákonným zástupcem. 

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí 

1. Vysvědčení bude žákům předáno v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování, 

tj. úterý 30. 6. 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální 

epidemiologické situace v ČR a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu bude škola 

žáka včas informovat. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Michalíková 

ředitelka školy 
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