
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 
783 16 Dolany č. p. 174 

 
 

585 151 741, 585 151 742                        skola@zsdolany.cz                                        IČ 70983259 

 
 
 

UPRAVENÁ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 

DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 
 

Na základě uzavření škol z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 11. března 2020 a přijaté 

vyhlášce 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního 

roku 2019/2020 vydává ředitel školy následující pravidla pro hodnocení v druhém pololetí 

školního roku:  

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude 

vycházet:  

A) Především z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má 

povinnost řádně docházet do školy – tedy do 11. 3. 2020  

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 

C) Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 

 

Nejpozději do 20. května zveřejní pedagogové rodičům a žákům průběžný celkový prospěch 

z jednotlivých předmětů za proběhlé období (namísto ¾ letého prospěchu) tak, aby vzniklo 

dostatečné časové období pro případné konzultace před uzavřením celkového hodnocení.  

 

2. Pedagogové budou při vyhodnocování prospěchu dále přihlížet k následujícím 

aspektům: 

 

A) Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z 

důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv 

B) 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 

C) Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků 

D) Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti 

zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách 

 



Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol bude zohledňováno: (s uvážením 

objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku)  

A) snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a 

výstupů; 

B) samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; 

C) četba související se zadanými úkoly; 

D)  portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným 

formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro 

hodnocení učitele); 

E) 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.  

F) Způsob hodnocení tohoto období se preferuje ve slovní podobě. Případné zpracování 

zajistí třídní učitelé a předají žákům na konci druhého pololetí.  

G) 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“. 

H) To, že se žáci účastní od 25. května výuky v rámci školních skupin nebude mít vliv na 

jejich hodnocení, nebudou tedy znevýhodněni žáci, kteří zůstali doma a pokračují ve 

výuce na dálku. 

 

3. Předání vysvědčení je stanoveno na 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se 

bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.  

 

 

 

 

V Dolanech 4. května 2020    Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy) 

  


